
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  5 ข้อมูลด้านการเงิน 
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1. สรุปค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า 
ประจ าปีงบประมาณ  2560  โรงเรียนก าแพง  (ตลุาคม 2559 – กันยายน 2560) 

 
          ตารางที่ 5.1 สรุปค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ  2560   
 

เดือน จ านวนเงิน (บาท) 
ตุลาคม 2559 66,565.43 
พฤศจิกายน  2559 98,138.24 
ธันวาคม  2559 64,323.68 
มกราคม  2560 86,811.19 
กุมภาพันธ์  2560 92,568.87 
มีนาคม  2560 74,422.61 
เมษายน  2560 33,674.48 
พฤษภาคม  2560 104,755.12 
มิถุนายน  2560 138,409.29 
กรกฎาคม  2560 98,403.21 
สิงหาคม  2560 127,147.90 
กันยายน  2560 133,380.86 

 

 
     ทีม่า : งานการเงิน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนก าแพง 

2. เปรียบเทียบค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า 
ระหว่างปีงบประมาณ 2559  กับปีงบประมาณ 2560 
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        ตารางท่ี 5.2  เปรียบเทียบค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้าระหว่างปีงบประมาณ 2558  
                          กับ ปีงบประมาณ 2559 

เดือน จ านวนเงิน (บาท) 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ตุลาคม  83,346 66,565.43 
พฤศจิกายน   101,659.03 98,138.24 
ธันวาคม  91,827.95 64,323.68 
มกราคม   98,583.17 86,811.19 
กุมภาพันธ ์  93,703.56 92,568.87 
มีนาคม   64,045.22 74,422.61 
เมษายน   39,169.80 33,674.48 
พฤษภาคม   103,919.45 104,755.12 
มิถุนายน   124,554.56 138,409.29 
กรกฎาคม   98,014.76 98,403.21 
สิงหาคม   117,732.92 127,147.90 
กันยายน   121,420.66 133,380.86 

รวม 1,137,977.08 1,118,600.88 
 

 

 

                                                  ที่มา : งานการเงิน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนก าแพง 
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3. สรุปค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าโทรศัพท์ 
ประจ าปีงบประมาณ  2560  โรงเรียนก าแพง  (ตลุาคม 2559 – กันยายน 2560) 

        ตารางท่ี 5.2  สรุปค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าโทรศัพท์ ประจ าปีงบประมาณ  2560 
เดือน จ านวนเงิน (บาท) 

ตุลาคม 2559 756.28 
พฤศจิกายน  2559 762.38 
ธันวาคม  2559 835.56 
มกราคม  2560 805.07 
กุมภาพันธ์  2560 585.50 
มีนาคม  2560 689.19 
เมษายน  2560 423.88 
พฤษภาคม  2560 670.89 
มิถุนายน  2560 939.25 
กรกฎาคม  2560 750.18 
สิงหาคม  2560 939.25 
กันยายน  2560 317.15 

รวม 8,474,58 
 

 

                                                  ที่มา : งานการเงิน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนก าแพง 
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4. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2561 
ตารางท่ี 5.4  แสดงประมาณการเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2561 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
2/2560 

เงินอุดหนุน รวม จ านวน
นักเรียน 
1/2561 

รวม รวมทั้งสิ้น 

ม.1 314 1,750 549,500 350 612,500 1,162,000 
ม.2 298 1,750 521,500 314 549,500 1,071,000 
ม.3 278 1,750 486,500 298 521,500 1,008,000 
ม.4 309 1,900 581,100 350 665,000 1,246,100 
ม.5 364 1,900 691,600 309 587,100 1,278,700 
ม.6 316 1,900 600,400 364 691,600 1,292,000 
รวม 1,879  3,430,600 1,985 3,627,200 7,057,800 

ตารางท่ี 5.5 แสดงอัตราการจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ปีงบประมาณ 2561 

ที ่ รายการเงินรายได้สถานศึกษา อัตราต่อภาค
เรียน 

การใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา 

1 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดหา
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

300 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 

2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 
3 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 200 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 

ลูกจ้างทั่วไป 
4 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 300 ค่าไฟฟ้า 
5 ค่าจ้างครูต่างชาติ 350 ค่าจ้างครูต่างชาติ 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงประมาณการจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ปีงบประมาณ 2561 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
2/2560 

เงินระดม
ทรัพยากร 

รวม จ านวน
นักเรียน 
1/2561 

รวม รวมทั้งสิ้น 

ม.1 314 1,350 423,900 350 472,500 896,400 
ม.2 298 1,350 402,300 314 423,900 826,200 
ม.3 278 1,350 375,300 298 402,300 777,600 
ม.4 309 1,350 417,150 350 472,500 889,650 
ม.5 364 1,350 491,400 309 417,150 908,550 
ม.6 316 1,350 426,600 364 491,400 918,000 
รวม 1,879  2,536,650 1,985 2,679,750 5,216,400 
 

ตารางท่ี 5.7  แสดงรายการอื่นที่รัฐอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 

ระดับชั้น 
ค่าหนังสือเรียน 

/คน/ปีการศึกษา 

ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน/คน/ปี

การศึกษา 

ค่าอุปกรณ์ 

การเรียน/คน 
/ภาคเรียน 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน/คน/

ภาคเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 716 450 210 440 (ต่อปี-880) 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 877 450 210 440 (ต่อปี-880) 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 949 450 210 440 (ต่อปี-880) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,257 500 230 475 (ต่อปี-950) 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,263 500 230 475 (ต่อปี-950) 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,109 500 230 475 (ต่อปี-950) 
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ตารางท่ี 5.8  แสดงการจัดสรรตามกิจกรรมในงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี ปีการศึกษา 2561 

ชั้น 

ค่าหนังสือเรียน 
/คน/ปีการศึกษา 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน/
คน/ปีการศึกษา 

ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน/คน/ภาคเรียน 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน/คน/ภาคเรียน 

จ านวน
คน 

เงิน/
หัว 

รวมเงิน 
จ านวน

คน 
เงิน/
หัว 

รวมเงิน 
จ านวน

คน 
เงิน/
หัว 

รวมเงิน 
จ านวน

คน 
เงิน/
หัว 

รวมเงิน 

ม.1 314 716 224,824 314 450 141,300 314 210 65,940 314 440 138,160 
ม.2 298 877 261,346 298 450 134,100 298 210 62,580 298 440 131,120 
ม.3 278 949 263,822 278 450 125,100 278 210 58,380 278 440 122,320 
ม.4 309 1,257 388,413 309 500 154,500 309 230 71,070 309 475 146,775 
ม.5 364 1,263 459,732 364 500 182,000 364 230 83,720 364 475 172,900 
ม.6 316 1,109 350,444 316 500 158,000 316 230 72,680 316 475 150,100 
รวม  1,948,581  895,000  414,370  861,375 

 
5. ประมาณการรายจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี เงินปัจจัยพื้นฐาน เงินรายได้สถานศึกษา  

ปีงบประมาณ 2561 

ตารางท่ี 5.9  ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 เงินนโยบายเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ     
1.1 จัดซื้อหนังสือเรียนให้ผู้เรียนยืมเรียน ต.ค.60-ก.ย.61 1,948,581 ฝ่ายวิชาการ 
1.2 จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครอง

นักเรียนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
ต.ค.60-ก.ย.61 414,370 ฝ่ายอ านวยการ 

1.3 จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 895,000 ฝ่ายอ านวยการ 

1.4 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
 -.กิจกรรมวิชาการ ต.ค.60-ก.ย.61 100,675 ฝ่ายวิชาการ 

-กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ต.ค.60-ก.ย.61 150,000 ฝ่ายวิชาการ 

- กิจกรรมทัศนศึกษา ต.ค.60-ก.ย.61 563,700 ฝ่ายวิชาการ 
-กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

ต.ค.60-ก.ย.61 47,000 ฝ่ายวิชาการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.  เงินปัจจัยพื้นฐาน     
2.1 โครงการอาหารกลางวัน   ต.ค.60-ก.ย.61 253,500 ฝ่ายอ านวยการ 
3.เงินรายได้สถานศึกษา        
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 1.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต.ค.60-ก.ย.61 2,151,360 ฝ่ายอ านวยการ 
 2.ค่าจ้างครูต่างชาติ ต.ค.60-ก.ย.61 1,692,000 ฝ่ายอ านวยการ 
 3. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ต.ค.60-ก.ย.61 1,964,520 ฝ่ายอ านวยการ 
 4.ค่ากระแสไฟฟ้า ต.ค.60-ก.ย.61 1,080,000 ฝ่ายอ านวยการ 
4.เงินเบ็ดเตล็ดบ ารุง ต.ค.60-ก.ย.61 400,000 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

รวม 11,660,706  
 
6.  การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2561 

    ตารางท่ี 5.10 แสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2561 
ที ่ ฝ่ายบริหาร/งาน งบประมาณ รวม 

เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 
15  ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1. ฝ่ายวิชาการ 3,233,680 364,374   3,233,680 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

178,000 - - - 178,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

63,000 - - - 63,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

67,000 - - - 67,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

67,000 - - - 67,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 65,000 - - - 65,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

55,000 - - - 55,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา 

330,000 - - 150,000 480,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 78,000  - 620,000 698,000 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13,000 70,000 - - 83,000 
-แนะแนว 20,000 - - - 20,000 
-งานห้องสมุด 65,000 - - - 65,000 

รวม 4,234,680 - - - 4,234,680 
2. ฝ่ายอ านวยการ 448,000 - 3,810,000 - 4,258,000 
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 1,293,000 - 280,000 30,000 1,603,000 
4. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 101,820 - 20,000 - 121,820 
5. ฝ่ายกิจการโรงเรียน 209,520 70,000 - 70,000 349,520 
6. งานชุมชนสัมพันธ์ 10,000 - - - 10,000 
7. งานสนองพระราชด าริ 55,000 - - 50,000 150,000 
8. ส ารอง 705,780 - - - 705,780 



                                                                                         สารสนเทศทางการศึกษา หน้า 93 

 

รวมทั้งสิ้น 7,057,800 504,374 4,110,000 920,000 12,637,174 
7. รายจ่าย ด้านการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ จ านวน 32  โครงการ  
   ตารางท่ี 5.11 แสดงรายจ่าย ด้านการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ จ านวน 32  โครงการ  

กลยุทธ์/โครงการ            งบประมาณ รวม 
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 

15  ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินสมาคม/

อ่ืน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
 
1 โครงการส่งเสริมคุณภาพ

ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศวิชาการ 
499,000 100,000 - - 599,000 

2 โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นพลโลก 

43,000 1,060,000 - - 1,103,000 

3  โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

2,973,180 - - - 2,973,180 

4 โครงการส่งเสริมการอ่าน 
เขียน และการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค ์

5,000 - - - 5,000 

5 โครงการส่งเสริม
ความสามารถนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

280,000 - - 770,000 1,050,000 

6  โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

70,000 364,374 - - 434,374 

7 โครงการเสริมสร้างทักษะการ
ด ารงชีวิต 

13,000 70,000 - - 83,000 

8 โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติด 

15,000 - - 50,000 65,000 

9 โครงการซื้อเวชภัณฑ์เสริม
ความรู้สุขอนามัยและตรวจ
สุขภาพเป็นเลิศ 

30,000 - - - 40,000 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

85,000 100,000 - - 185,000 

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

65,500 70,000 - - 134,500 

 
กลยุทธ์/โครงการ 

งบประมาณ รวม 
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 

15  ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินสมาคม/

อ่ืนๆ 
12 โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยนักเรียนใน
15,000 - - - 35,000 
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โรงเรียน 
13 โครงการเสริมสร้างการน้อม

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

55,000 - - - 55,000 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
14 โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็น

ครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 

210,000 - - - 210,000 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

111,000 - 3,810,000 - 3,921,000 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
 
16 โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
292,000 - - - 292,000 

17 โครงการ แสดงความยินดี  
กับนักเรียนจบการศึกษา ม.6 

10,000 - - - 10,000 

18 โครงการ เลือกแนวทาง  
วางอนาคต 

15,000 - - - 15,000 

กลยุทธ์ที่  4 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับ
แผนการเรียน 
 
19 โครงการพัฒนาระบบ

เครือข่าย ICT เพ่ือจัดการ
เรียนรู้ 

80,000 - 403,276 20,000 503,276 

20 โครงการพัฒนางานห้องสมุด 55,000 - - - 55,000 
21 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อม 
770,000 - - - 770,000 

 
กลยุทธ์/โครงการ 

งบประมาณ รวม 
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 

15  ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินสมาคม/

อ่ืนๆ 
22 โครงการซ่อมบ ารุงวัสดุ

ครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

100,000 - - - 100,000 

23 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 203,000 - - - 203,000 
24 โครงการพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ 
20,000 - - - 20,000 

25  โครงการพัฒนางาน
สาธารณูปโภค 

900,000 - 280,000 - 1,180,000 
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26 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน 

- - - 30,000 30,000 

 
 
 
 
 

 
8. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
  ตารางท่ี 5.12 แสดงการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

27 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

16,820 - - - 16,820 

28 โครงการส่งเสริมการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 

80,000 - - - 80,000 

29 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

275,000 - - - 275,000 

กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
 

30 โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

111,020 - - 70,000 181,020 

31 โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนา 

13,000 - - - 13,000 

 
กลยุทธ์/โครงการ 

งบประมาณ รวม 
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 

15  ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินสมาคม/

อ่ืนๆ 
32 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

- - - - - 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2561 ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  
2/2560 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศวิชาการ 

 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมแข่งขันความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ 

ธ.ค. 2560 8,000 - น.ส.กนกวรรณ  พิมพ์วัน 

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษภาษาไทย 

มิ.ย. 2561 
 

- 2,000 นางสมพร  นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม 

ต.ค. –ธ.ค.  
2560 

500,000 - นางสุดารัตน์ พิมณุ
วงศ ์

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางเคมี 

ก.ค. 2561 - 3,000 นางสุภาวดี  วุฒิยา
สาร 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมฝึกทักษะทางฟิสิกส์
สู่ความเป็นเลิศ 

ก.ค.2561 - 3,000 นายนาวิกรี ศรีนามะ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศนักบินน้อย 

ก.ค. 2561 - 3,000 นายบัญชา  พิมพ์สัง
กุล 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2556 ผู้รับผิดชอบ 

 
ภาคเรียนที่  
2/2560 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ชีววิทยาสู่ความเป็นเลิศ 

ม.ค.-มี.ค.2561 
พ.ค.-ต.ค.2561 

35,000 15,000 นางอรุณ  อ้ึงไชยพร 

กิจกรรมที่ 8 แข่งขันตอบปัญหาวิชา
สังคมศึกษา 

ม.ค.2561 10,000 - นายโกสัลล์  จุลเหลา 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
สุขศึกษาและพละศึกษา 

ธ.ค. 60- 
ม.ค. 61 

20,000 - นายสุรวุฒิ  มีบุญ 

2. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นพลโลก 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดเวทีน าเสนอ
ผลงานนักเรียนวิชา IS 

ก.พ.2561 
 

5,000 - น.ส.ศิริรัตน์ กาล
พฤกษ์ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

ม.ค. 2561 5,000 - นางกัลยา  ชนะบุตร 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

ส.ค. 2561 
 

3,000 - นางธัญทิพย์  คล่องตา 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ส.ค.-ก.ย. 60 - 13,000 นางณัฏฐ์ฑิกานต์ แก้ว
ภักดี 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันคริสต์มาส ธ.ค. 2560 10,000 - นางดวงเพ็ญ มีบุญ 
กิจกรรมที่ 6 English Talent พ.ย.2560 2,000 - น.ส.พิมพิไล  ฤกษ์

ใหญ ่
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กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่
ศตวรรษท่ี 21 

ก.ค. 2561 - 5,000 นายโกสัลล์ จุลเหลา 

3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย 

ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 20,000 นางอุบลวรรณ  พวงอก 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ 

ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 20,000 น.ส.ชนนิกานต์ เชื้อทอง 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 20,000 นางสุภาวดี วุฒิยาสาร 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา 

ต.ค.60-ก.ย.61 15,000 15,000 นายชยพล  จันทร์แจ้ง 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2556 ผู้รับผิดชอบ 

 
ภาคเรียนที่  
2/2560 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ต.ค.60-ก.ย.61 25,000 25,000 นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 25,000 25,000 น.ส.จารณุี ศรีฤทธิ
ประดิษฐ ์

กิจกรรมที่ 7พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาต่างประเทศ 

ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 20,000 นางอรุณรตัน์ ศรีสมุทร 

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาการเรียนการสอน
งานเกษตร 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 น.ส.จ าเรียง  ทองไหม 

กิจกรรมที่ 9 พัฒนาการเรียนการสอน
งานคหกรรม 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 5,000 นางกษมณฑ ์
 แสงสิทธิกุลชัย 

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาการเรียนการสอน
งานอุตสาหกรรม 

ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 10,000 นายสมยศ  พิมณุวงศ์ 
 

กิจกรรมที่ 11 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ 

ต.ค.60-ก.ย.61 15,000 15,000 นายภูมินทร์ สุวรรณศร ี

กิจกรรมที่ 12 พัฒนาการเรียนรายวิชา
นาฏศิลป์ 

ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 5,000 นางวิสิฐี  ตาดทอง 

กิจกรรมที่ 13 พัฒนาการเรียนรายวิชา
ศิลปะ 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 นางวิสิฐี  ตาดทอง 

กิจกรรมที่ 14 พัฒนาการเรียนรายวิชา
ดนตรี 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 1,500 1,500 นางพัชรี  รจนัย 

กิจกรรมที่ 15 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือ ต.ค.60-ก.ย.61 848,590 848,590 น.ส.รุ่งรัตน์  ใจเต็ม   
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การท าเอกสารการเรียนการสอน 
 

 

  

4.  โครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียน
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 

มิ.ย.2561 - 2,000 น.ส.อุไรวรรณ ช านิกุล 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2556 ผู้รับผิดชอบ 

 
ภาคเรียนที่  
2/2560 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม morning 
speaking day 

ต.ค.60-ก.ย.61 1,500 1,500 นางดวงเพ็ญ  มีบุญ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดท าหนังสือเล่ม
เล็กอย่างมีคุณภาพ 

มิ.ย.2561 - 3,000 นางสมพร นวลรักษา 

กิจกรรมที ่4 Reading Rally 
 

ส.ค. 2561 - - น.ส.สุวรรณี แก้วบัวเคน 

กิจกรรมที่ 5 เทศกาลรักการอ่าน 
 

ส.ค. 2561 - - น.ส.สุวรรณี แก้วบัวเคน 

กิจกรรมที่ 6 ตามหานักเรียนยอดนัก
อ่าน 

ส.ค. 2561 - - น.ส.สุวรรณี แก้วบัวเคน 

กิจกรรมที่ 7 ยืมหนังสือวันนี้มีลุ้นโชค ต.ค.60-ก.ย.61 - - น.ส.สุวรรณี แก้วบัวเคน 
 

5. โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทดสอบและพัฒนา
สมรรถภาพ 

มิ.ย. 2561 - - นายวัฒนา  ศรีจักร 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกีฬา กรีฑา
นักเรียน จังหวัดศรีสะเกษ 

ส.ค. 2561 - 50,000 นายปารณี  บุญ
ประเสริฐ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬา กรีฑาภายใน
โรงเรียน 

ธ.ค. 2560 160,000 - นายสุรวุฒิ  มีบุญ  

กิจกรรมที่  4 กิจกรรมกีฬากรีฑา 
สพม.28 

ก.ค. 2561 - 200,000 นายสุรวิฒิ  มีบุญ 

กิจกรรมที่ 5 ค่ายอัจฉริยภาพทางกีฬา  
 

ก.ค.2561 - - นายวัฒนา ศรีจักร 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมประกวดร้องเพลง
ไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง 
 

ส.ค. 2561 - 5,000 นางวาสิฐี  ตาดทอง 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
ดนตรีสู่มาตรฐานสากล  
 
 

มี.ค.2561 - 620,000 นายอภิชาติ เนตรจันทร ์
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กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนา ก.ค.-ส.ค.61 15,000 15,000 นายยศสรัล  มลัยไธสง 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2561 ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  
2/2561 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

ศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ 
ดนตรีไทย 

 
  

 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านดารา
ศาสตร์ 

ส.ค.2561 - 2,000 นางสมบูรณ์  ศรีเมือง 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายคณิตศาสตร์ พ.ค.2561 - 10,000 นางกฤษณา  คุณมาศ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมฝึกทักษะการท า
จรวดขวดน้ า 

ส.ค.2561 - 2,000 นายสมคดิ  แสงอรณุ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ก.ค.2561 - 2,000 นายกวีศิลป์ เพชรนาม 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ส.ค.2561 - 20,000 นางธัญทิพย์  คล่องตา 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันสุนทรภูเชิดชู
ภาษาไทย 

มิ.ย. 2561 - 20,000 น.ส.ธิดาเทพ  ลายันต ์

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันอาเซียน ส.ค.2561 - 10,000 นายโกสลัล์   จุลเหลา 

กิจกรรมที่ 8 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,4 พ.ค. 2561 - 4,000 นางสุดารตัน์  พิมณุวงศ ์

7. โครงการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี, 
ยุวกาชาด 

ม.ค.2561 70,000 - นายสุรยิศักดิ์  ขันนาเลา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ต.ค.60- 
ก.ย.61 

5,000 5,000 นายสุรยิศักดิ์  ขันนาเลา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

พ.ย.2560 1,000 - นายสุรยิศักดิ์  ขันนาเลา 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันมหาวชิราวุธ  ธ.ค. 2560 1,000 - นายสุรยิศักดิ์  ขันนาเลา 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพิธีประจ ากองของ
ลูกเสือเนตรนารี 

มิ.ย. 2561  1,000 นายสุรยิศักดิ์  ขันนาเลา 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ 

ธ.ค.2560 364,374 - นายสุรยิศักดิ์  ขันนาเลา 

8. โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2561 ผู้รับผิดชอบ 

 
ภาคเรียนที่  
2/2560 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันต่อต้าน มิ.ย. 2561 - 5,000 นายวัฒนา  ศรีจักร 



                                                                                         สารสนเทศทางการศึกษา หน้า 100 

 

ยาเสพติด 
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนสีขาว พ.ค.-มิ.ย.61 - 5,000 นายวัฒนา  ศรีจักร 

กิจกรรมที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยการคัดกรอง 
 

พ.ค.-มิ.ย.61 - 5,000 นายวัฒนา  ศรีจักร 

กิจกรรมที ่4 To Be No.1 
 

ธ.ค. 2560 50,000 - นางวาสิฐี  ตาดทอง 
 
 
 

9.  โครงการซื้อเวชภัณฑ์เสริมความรู้สุขอนามัยและตรวจสุขภาพ 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ต.ค.60-ก.ย.61 15,000 15,000 นายกวีศิลป์  เพชรานาม 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพประจ าปี ธ.ค.2560 - - นายกวีศิลป์  เพชรานาม 

กิจกรรมที่ 3 ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง มิ.ย.2561 - - นายกวีศิลป์  เพชรานาม 

กิจกรรมที่ 4 บริจาคโลหิต ต.ค.60-ก.ย.61 - - นายกวีศิลป์  เพชรานาม 

10.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

ม.ค.2561 30,000 - นางสุดารัตน์   
พิมณุวงศ์ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 10,000 นางศุภานัน  บ ารุงธน
รัชต์ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระฯ 

ต.ค.60-ก.ย.61 15,000 15,000 น.ส.ธีราพร  ค าโสภา 

กิจกรรมที่ 4 ปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 

พ.ค. 2561 - 5,000 นางสมพร  นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมติว O-Net 
นักเรียนชั้น ม.3 และม.6 

ม.ค.2561 100,000 - นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ์ 

11.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
    

   
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

มิ.ย.2561 - 70,000 นายนาวิกรี  ศรีนามะ 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันส าคัญ ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 นายสมศรี ปราศจาก  
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ
วินัยในโรงเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 นายสุรวุฒิ มีบุญ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณลักษณะอันพ่ึง ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 นางสุภาวดี วุฒิยาสาร 
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ประสงค์ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมมารยาทงามตาม
วิถีไทย 

ส.ค.2561 
 

- 10,000 น.ส.บุญญาเนตร  
หนองยาง 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมส่งสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ 

ต.ค.60-ก.ย.61 500 500 นายสมยศ พิมณุวงศ์ 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมผ้าป่าศิษย์ปัจจุบัน 
สร้างกตัญญู เชิดชูคุณธรรม 

มี.ค.2561 - 500 น.ส.เพ็ญแข  ค านันต์ 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวันไหว้ครู 
 

มิ.ย.2561 - 20,000 นายโกสัลล์  จุลเหลา 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2561 ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  
2/2560 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

กิจกรรมที่ 9 ของหายได้คืน ต.ค.60-ก.ย.61 500 500 น.ส.พิมพิไล ฤกษ์ใหญ ่

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย มี.ค.61-พ.ค.61 - 2,000 นายอภิชาติ เนตรจันทร ์

กิจกรรมที่ 11 โรงเรียนคุณธรรม มิ.ย.2561 - 15,000 นายโกสลัล์  จลุเหลา 

12. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนในโรงเรียน 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรับ-มอบต าแหน่ง
สภา 

พ.ค.2561 - 1,000 นายวิทธิพงษ์  วันทา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน 

ก.พ.2561 3,000 
 

- 
 

นายวิทธิพงษ์  วันทา 

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมประชุมสภา
นักเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 500 500 นายวิทธิพงษ์  วันทา 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจิตอาสาสภา
นักเรียนนักเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 500 500 นายวิทธิพงษ์  วันทา 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาวินัย
นักเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 1,000 นายวิทธิพงษ์  วันทา 

กิจกรรมที ่6 กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพสภานักเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 3,500 3,500 นายวิทธิพงษ์  วันทา 

13.  โครงการเสริมสร้างการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
กิจกรรมที่ 1 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 5,000 นายคุณาวุฒิ  ร้านจันทร ์

กิจกรรมที ่2 เกษตรกรรมตามวิถีหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ต.ค.60-ก.ย.61 17,500 17,500 น.ส.จ าเรียง  ทองไหม 

กิจกรรมที่ 3 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 5,000 นายคุณาวุฒิ ร้านจนัทร ์

14.  โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

มี.ค.,ส.ค. 
2561 

2,000 2,000 นางกฤษณา  คุณมาศ 
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กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานเพ่ือ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มี.ค.2561 - 200,000 นางอรุณ  อ้ึงไชยพร 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนสู่มาตรฐานสากล 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 น.ส.ศิริรัตน์ กาลพฤกษ์ 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศภายใน ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 1,000 น.ส.ชนนิกานต์ เชื่อ
ทอง 

 
 
 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณปี2561 ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  
2/2561 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 1 อบรมครูและบุคลากรให้มี
ความรู้และเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

ต.ค.60-ก.ย.61 50,000 50,000 นางอรุณ  อึ้งไชยพร 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 นางธัญทิพย์  คล่องตา 

กิจกรรมที่ 3 การจัดจ้างครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

ต.ค.60-ก.ย.61 3,810,000 3,810,000 นางมุจรนิทร์ ทองอินทร ์

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมดูแลความ
เรียบร้อย 

ต.ค.60-ก.ย.61 3,000 3,000 นางธันยมัย มลัยไธสง 

16. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,000 2,000 นางสมบูรณ์  ศรีเมือง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระ 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,000 2,000 นางสมบูรณ์  ศรีเมือง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 

ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 1,000 นางสมบูรณ์ ศรเีมือง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนางานวัดผล
และประเมินผล 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 5,000 น.ส.รุ่งรตัน์  ใจเต็ม 

17.โครงการ แสดงความยินดี กับนักเรียนจบการศึกษา ม.6 

 
กิจกรรมที่ 1 มอบใบใบประกาศนียบัตร  
 

มี.ค. 2561 5,000 - น.ส.สมพร กสิพันธ์ 
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กิจกรรมที่ 2 มอบช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 

ก.พ. 2561 5,000 - นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

18. โครงการ เลือกแนวทาง วางอนาคต 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบริการรวบรวม
ข้อมูล 

ต.ค.60-ก.ย.61 500 500 นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริการให้
ค าปรึกษา 

ต.ค.60-ก.ย.61 500 500 นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริการสารสนเทศ ต.ค.60-ก.ย.61 500 500 นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

กิจกรรมที่ 4 บริการจัดวางตัวบุคคล ต.ค.60-ก.ย.61 500 500 นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมบริการติดตามผล ต.ค.60-ก.ย.61 1,500 1,500 นางยุพิน  ศรีภักดิ ์
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2561 ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  
2/2561 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

กิจกรรมที่ 6 เชิญวิทยากร/องค์กร/
หน่วยงานมาให้ความรู้ 

ต.ค.60-ก.ย.61 1,500 
 

1,500 
 

นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

กิจกรรมที่ 7 จัดนิทรรศการ ก.พ.2561 5,000 - นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

19 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพื่อจัดการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที ่1 การพัฒนาระบบเครือข่าย 
และข้อมูล 

พ.ย.-ธ.ค.
2560 

20,000 - นางศุภานัน บ ารุงธนรัชต ์

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่าย ICT 

พ.ย.-ธ.ค.
2560 

50,000 
 

- 
 

นายสมยศ  พิมณุวงศ์ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
การศึกษา 

ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 
 

30,000 
 

นายสิทธิชัย  สีราช 

กิจกรรมที่ 4 เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง   

ต.ค.60-ก.ย.61 201,638 
 

201,638 
 

นางมุจรินทร์  ทองอินทร์ 

20  โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
 

กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อวัสดุสารนิเทศ ต.ค.60-ก.ย.61 25,000 25,000 น.ส.ดานุวลัย์ ชุณหวงศ์
สนิท 

กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์ห้องสมุด ส.ค.2561 - 14,000 น.ส.ดานุวลัย์ ชุณหวงศ์
สนิท 

กิจกรรมที่ 3 มุม 4 ภาษา ต.ค.60-ก.ย.61 500 500 น.ส.ดานุวลัย์ ชุณหวงศ์
สนิท 

21. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร ต.ค.60-ก.ย.61 100,000 100,000 นายเดชา นวลรักษา 
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เรียน  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ห้องเรียน  ห้องพัก
ครู  ห้องน้ า 

กิจกรรมที่ 2 งานโยธา – งานพัฒนา
โรงเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 100,000 50,000 นายเดชา นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 3 งานสุขภิบาลความสะอาด
และสิ่งปฏิกูล  ขยะมูลฝอย  ระบบน้ า 

ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 40,000 นายเดชา นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห้องพยาบาล พ.ค.2561 - 30,000 นายเดชา นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 5 การจัดท าห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ธ.ค.2561 50,000 - นายเดชา นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาห้องส านักงาน ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 42,000 นายเดชา นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 
 
 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 20,000 นายเดชา นวลรักษา 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2561 ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  
2/2561 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

21. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 
กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  
ท าความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณ
โรงเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 100,000 100,000 นายเดชา นวลรักษา 

22. โครงการซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ สื่อการ
เรียนการสอน กลุ่มสาระ 

ต.ค.60-ก.ย.61 25,000 25,000 นายนิติศาสตร์ ส าราญ 

กิจกรรมที ่2 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
ส านักงานฝ่ายบริหาร 

ต.ค.60-ก.ย.61 25,000 25,000 นายนิติศาสตร์ ส าราญ 

กิจกรรมที่ 3 จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์งานทะเบียนส านักงาน
วิชาการ 

ต.ค.60-ก.ย.61 50,000 50,000 น.ส.จตุรพร  พันธ์งาม 

23.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ 1 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 10,000 นายเดชา นวลรักษา 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ ต.ค.60-ก.ย.61 50,000 80,000 นายเดชา นวลรักษา 
กิจกรรมที่ 3 ห้องศูนย์การเรียนรู้ ต.ค.60-ก.ย.61 10,00 10,000 นายเดชา นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระ ต.ค.60-ก.ย.61 - 10,000 นายเดชา นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาห้องเรียนพิเศษ ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 20,000 นายเดชา นวลรักษา 
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กิจกรรมที่ 6 จัดห้องนิทรรศการ ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 10,000 นายเดชา นวลรักษา 

24. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมที ่1 งานบริการเอกสาร ข่าว 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 นายสมคิด  แสงอรุณ 

กิจกรรมที่ 2 รายการวิทยุ เสียงตามสาย ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 นายสมคิด  แสงอรุณ 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน งาน
ประชาสัมพันธ์ 

ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 5,000 นายสมคิด  แสงอรุณ 

25.  โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค 
 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง  ดูแล  ระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 

ต.ค.60-ก.ย.61 25,000 25,000 นายเดชา นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 2 ก าจัดสิ่งปฏิกูล ดูดส้วม ต.ค.60-ก.ย.61 25,000 25,000 นายเดชา นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค ต.ค.60-ก.ย.61 540,000 540,000 นางมุจรินทร์ ทองอินทร์ 

 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2561 ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่  
2/2561 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

26  โครงการส่งเสริมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
 

กิจกรรมที่ 1   ฝึกประสบการณ์จริงของ
เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 15,000 
 

15,000 
 

นางสาวจ าเรยีง  ทองไหม 

27.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   

พ.ค.2561 - - นางนงลักษณ์  สีหาบุตร 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ก.ย.2561 - 2,500 นางรัชนีกร ปุณณาวรรธน ์

กิจกรรมที่ 3 จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา   

มิ.ย.2561 - 3,000 น.ส.กนิษฐา  โนนสูง 

 

กิจกรรมที่ 4 การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   

ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 1,000 น.ส.พันธ์เครือ  เจริญ 

กิจกรรมที่ 5 การน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ต.ค.60-ก.ย.61 - - นางนงลักษณ์  สีหาบุตร 
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กิจกรรมที่ 6 การจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมิน 

มี.ค.2561 - 2,500 นางนงลักษณ์  สีหาบุตร 

28.  โครงการส่งเสริมการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

 
 

    

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน 

ต.ค.2561 60,000 - นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน ์

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ก.ย.2561 - 5,000 นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน ์

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
กลยุทธ์ 

  ก.พ.2561 5,000 - นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน ์

กิจกรรมที่ 4 การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM) 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 น.ส.ณัฐพร  ศรีบูรณ์ 
 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนานโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น 
 

ส.ค.2561 - 5,000 นางปริสา  อร่ามเรือง 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2561 ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  
2/2561 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

29  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการด้าน
พัสดุ ครุภัณฑ์ 

ต.ค.60-ก.ย.61 15,000 15,000 นายนิติศาสตร์  ส าราญ 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 10,000 นางมุจรินทร์  ทองอินทร์ 

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการด้าน
ระบบสารสนเทศและงานสารบรรณฝ่าย
อ านวยการ 

ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 10,000 น.ส.ประไพรตัน์ บุญไทย 

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการด้าน
ระบบสารสนเทศและงานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 นางสมพร  นวลรักษา 

กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการด้าน
ระบบสารสนเทศและงานสารบรรณฝ่าย
กิจการโรงเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 5,000 น.ส.ธาริณี  สิทธ ิ

กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการด้าน
ระบบสารสนเทศและงานสารบรรณฝ่าย
วางแผนฯ 

ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 5,000 น.ส.นันทิยา  จิตตโคตร 
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กิจกรรมที่ 7 การบริหารจัดการด้าน
ระบบสารสนเทศและงานสารบรรณฝ่าย
บริหารทั่วไป 

ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 5,000 น.ส.จับจิต  พิมพร 

กิจกรรมที่ 8 การบริหารจัดการด้าน
บุคลากร 

ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 5,000 นางอรุณ  อ้ึงไชยพร 

กิจกรรมที่ 9 พัฒนางานส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ต.ค.60-ก.ย.61 1,500 1,500 น.ส.อุไรวรรณ ช านิกุล 

กิจกรรมที่ 10 การจัดระบบและพัฒนา
องค์กร 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 2,500 นางอรุณ  อ้ึงไชยพร 

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมบริหารทะเบียน
สถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 1,000 นางอรุณ  อ้ึงไชยพร 

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมพัฒนางาน
ยานพาหนะ 

ต.ค.60-ก.ย.61 75,000 75,000 นายสุรเดช  สิงห์โท 

 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณปี2561 ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  
2/2561 

ภาคเรียนที่  
1/2561 

30  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ปกครองประจ า
ภาคเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 30,000 นายสุรวุฒิ  มีบุญ 

กิจกรรมที่ 2 การเยี่ยมบ้าน ต.ค.60-ก.ย.61 52,500 52,500 นายสมยศ  พิมณุวงศ์ 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท าสารสนเทศระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.61 2,010 2,010 น.ส.จารุพร พิมพา 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 1,000 นางสมพร  นวลรักษา 

31 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 

กิจกรรมที่ 1 งานสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.61 1,500 1,500 นายสถิต  พงษาปาน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมให้บริการชุมชน ต.ค.60-ก.ย.61 1,500 1,500 นายสถิต  พงษาปาน 
กิจกรรมที่ 3 ประสานงานขอรับการ
สนับสนุนจากชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.61 1,500 1,500 นายสถิต  พงษาปาน 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.61 500 500 นายสถิต  พงษาปาน 
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กิจกรรมที่ 5 ประสานและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา 
(สหวิทยาเขต) 

ต.ค.60-ก.ย.61 1,500 1,500 นางอรุณ  อ้ึงไชยพร 

32. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนางาน
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ต.ค.60-ก.ย.61 - - น.ส.ณัฐพร  ศรีบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ต.ค.60-ก.ย.61 - - น.ส.ณัฐพร  ศรีบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

ต.ค.60-ก.ย.61 - - น.ส.ณัฐพร  ศรีบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการศึกษาดูงาน
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ต.ค.60-ก.ย.61 - - น.ส.ณัฐพร  ศรีบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างความร่วมมือ
ของสมาคมศิษย์เก่า 

ต.ค.60-ก.ย.61 - - น.ส.ณัฐพร  ศรีบูรณ์ 

                        ที่มา : งานแผนงานและงบประมาณ  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนก าแพง 


