
บทที่ 4 
รายละเอียดงบประมาณ /และโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

3.1  ประมาณการรายรับ  ปีงบประมาณ 2562 

  รายละเอียดการคิดค านวณงบประมาณการเงินอุดหนุนที่โรงเรียนคาดว่าจะได้รับจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  โดยผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 ให้กับ
โรงเรียน  มีหลักการจัดสรรดังนี้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ต้น)    3,500 บาท/คน/ปี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ปลาย)   3,800 บาท/คน/ปี 
 
 ตารางท่ี 3.1 แสดงประมาณการนักเรียน ปีงบประมาณ 2562 
 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่2/2561 ภาคเรียนที่ 1/2562 
ม.1 298 300 
ม.2 315 298 
ม.3 307 315 
รวม 920 913 
ม.4 337 350 
ม.5 290 337 
ม.6 354 290 
รวม 981 977 

รวมทั้งสิ้น 1,901 1,890 
             
 ตารางท่ี 3.2 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน
ภาคเรียน
ที่ 2/2561 

เงินอุดหนุน รวม จ านวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
1/2562 

รวม รวมทั้งสิ้น 

ม.1 298 1,750 521,500 300 525,000 1,046,500 

ม.2 315 1,750 551,250 298 521,500 1,072,750 

ม.3 307 1,750 537,250 315 551,250 1,088,500 

ม.4 337 1,900 640,300 350 665,000 1,305,300 
ม.5 290 1,900 551,000 337 640,300 1,191,300 

ม.6 354 1,900 672,600 290 551,000 1,223,600 

รวมทั้งสิ้น 1,901  3,473,900 1,890 3,454,050 6,927,950 

ตารางที ่3.3 แสดงอัตราการจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ปีงบประมาณ 2562 

 



                                                                    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  หน้าที่    
   

52 

ที ่ รายการเงินรายได้สถานศึกษา อัตราต่อภาค
เรียน 

การใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา 

1 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดหา
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

300 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 

2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 
3 ค่าจ้างบคุลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 200 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 

ลูกจ้างทั่วไป 
4 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 300 ค่าไฟฟ้า 
5 ค่าจ้างครูต่างชาติ 350 ค่าจ้างครูต่างชาติ 
 

ตารางที ่3.4 แสดงประมาณการจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ปีงบประมาณ 2562 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
2/2561 

เงินระดม
ทรัพยากร 

รวม จ านวน
นักเรียน 
1/2562 

รวม รวมทั้งสิ้น 

ม.1 298 1,350 402,300 300 405,000 807,300 

ม.2 315 1,350 425,250 298 402,300 827,550 

ม.3 307 1,350 414,450 315 425,250 839,700 

ม.4 337 1,350 454,950 350 472,500 927,450 
ม.5 290 1,350 391,500 337 454,950 846,450 

ม.6 354 1,350 477,900 290 391,500 869,400 

รวม 1,901  2,566,350 1,890 2,551,500 5,117,850 
 
ตารางท่ี 3.5 แสดงรายการอ่ืนที่รัฐอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 

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 3.6  แสดงการจัดสรรตามกิจกรรมในงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 

ค่าหนังสือเรียน 
/คน/ปีการศึกษา 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน/
คน/ปีการศึกษา 

ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน/คน/ภาคเรียน 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน/คน/ภาค

เรียน 
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 

 

   3.2  สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ 
      การบริหารจัดการภายในโรงเรียน  ฝ่ายบริหารยึดหลักการจัดสรรงบด าเนินการบริหารภายในตามหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 60 : 30 : 10  โดยจัดสรรเน้นที่งบด าเนินการฝ่ายวิชาการ  
ร้อยละ  60  ของจ านวนเงินที่ได้รับการอุดหนุนงบฝ่ายอ่ืนๆ(ฝ่ายบริหารทั่วไป  
ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายแผนงานและงประมาณ  ร้อยละ  30  ของจ านวนเงินที่ได้รับการอุดหนุน  และงบส ารองจ่าย  ร้อยละ  
10  ของจ านวนเงินที่คาดว่าได้รับการอุดหนุน  ดังตารางที่จ าแนกดังนี้ 

ตารางท่ี 3.7 แสดงการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว  ปีงบประมาณ 2562 
สัดส่วน เงินอุดหนุนการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2562 
งบฝ่ายวิชาการท่ีคาด
ว่าจะได้รับจัดสรร 

งบฝ่ายอื่นๆที่คาดว่า
จะได้รับจัดสรร 

งบส ารองที่คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรร 

60:30:10 6,927,950 4,156,770 2,078,385 692,795 
 
                  สัดสว่นการจัดสรรงบให้กับฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 
  1.  งบฝ่ายวิชาการ = ……4,156,770…… บาท 
  2.  งบฝ่ายอื่นๆ = …… 2,078,385…… บาท 
 งบฝ่ายอื่นๆ  จ านวน …2,219,475… บาท  น ามาจัดสรรเป็นงบด าเนินการให้กับฝ่ายอ านวยการ   
ฝ่ายบริหารทั่วไป  ฝ่ายแผนงานและพัฒนา  ฝ่ายกิจการโรงเรียน  และงานชุมชนสัมพันธ์  ตามสัดส่วนของ              
งาน/โครงการ  ดังนี้ 
   2.1  ฝ่ายบุคลากร    =   …448,000…  บาท 
   2.2  ฝ่ายบริหารทั่วไป    =   …1,293,000…บาท 
   2.3  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   =   …101,820..… บาท 
  3.  งบส ารองจ่าย  = ………692,795…………..บาท 
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3.3  ประมาณการรายจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐาน เงินรายได้
สถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2562 

ตารางที ่3.8  ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

  

1.1 จัดซื้อหนังสือเรียนให้ผู้เรียนยืมเรียน 1,998.292 ฝ่ายวิชาการ 
1.2 จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครอง

นักเรียนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
837,660 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

1.3 จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

904,500 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

1.4 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,741,550  
 -.กิจกรรมวิชาการ 697,974.49 ฝ่ายวิชาการ 

-กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

70,000 ฝ่ายวิชาการ 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 570,300 ฝ่ายวิชาการ 
-กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

403,275.51 ฝ่ายวิชาการ 

2.  เงินปัจจัยพื้นฐาน  -  
2.1 โครงการอาหารกลางวัน   - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
3.เงินรายได้สถานศึกษา       
 1.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2,108,160 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 2.ค่าจ้างครูต่างชาติ 957,000 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 3. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 1,964,520 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
    
4.เงินเบ็ดเตล็ดบ ารุง 1,900,000 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

รวม 12,411,682  
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3.4 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562 
    ตารางท่ี 3.9 แสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 
ที ่ ฝ่ายบริหาร/งาน งบประมาณ รวม 

เงินอุดหนุน เงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน

การจัด
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1. ฝ่ายวิชาการ 1,567,770 260,000 - - 1,827,770 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

420,000 - - - 420,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

80,000 20,000 - - 100,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

93,000 - - - 93,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

195,000 - - - 195,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 170,000 - - - 170,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

100,000 - - - 100,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา 

130,000 500,000 - - 630,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 320,000 - - 620,000 940,000 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 48,000 450,200 - - 498,200 
-แนะแนว 15,000 - - - 15,000 
-งานห้องสมุด 200,000 -  - 200,000 

รวม 3,348,770 1,230,200 - - 5,188,970 
2. ฝ่ายบุคคล 326,000 - - - 326,000 
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 1,062,000 - - 200,000 1,262,000 
4. ฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ 
1,474,385 - 4,220,000 - 5,694,385 

5. ส ารอง 692,795 - - - 692,795 
รวมทั้งสิ้น 6,927,905 1,230,200 4,220,000 820,000 13,164,150 
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3.5  สรุปการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ  2562  แยกตามกลยุทธ์ 
  ตารางท่ี 3.10 แสดงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ  2562  แยกตามกลยุทธ์ 
ที ่ กลุ่มบริหาร/งาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ตามกลยุทธ์  

ข้อที่  1 ข้อที่  2 ข้อที่  3 ข้อที่  4 ข้อที่  5   ข้อที่  6 
1 ฝ่ายวิชาการ 11 5 10 5 2 - 
2 ฝ่ายบุคคล - 5 1 1 3 - 
3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 20 - - 8 3 6 
4 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ - 1 - 3 10 - 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
8 - - - - - 

6 กลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3 - - - - - 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 - - 1 - - 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
3 - - 2 - - 

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 5 - - - - - 
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
2 - - - - - 

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 4 - - - - - 
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 - - - - - 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 - - - - - 

รวม 74 11 11 20 18 6 
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      3.6 รายจ่าย ด้านการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ จ านวน 11  โครงการ  
   ตารางท่ี 3.11 แสดงรายจ่าย ด้านการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ จ านวน 11 โครงการ  
 

กลยุทธ์/โครงการ            งบประมาณ รวม 
เงินอุดหนุน เงินสนับสนนุ

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม/

อ่ืน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 

1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที ่21 

375,000 970,200 - 650,000 1,995,200 

2 พัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

591,000 260,000 - - 851,000 

3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยม 12 ประการ 

121,000 - - - 121,000 

4 พัฒนาคุณลักษณะด้านความ
พอเพียง ตามศาสตร์พระราชา 

30,000 - - - 30,000 

กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

5 พัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 

1,191,770 - - - 1,191,770 

6 พัฒนาศักยภาพครู   495,000 - - - 495,000 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 49,000 - - - 49,000 
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                         
ที่สอดคล้องกับแผนการเรียน 
8 พัฒนาสื่อและเหล่งเรียนรู้ 

 
963,000 410,000 - - 1,346,000 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
120,000 - - - 120,000 

10 พัฒนาระบบบริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ 

106,000  - - 106,000 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
11 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 
 

19,000 - - 70,000 89,000 
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3.7 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 

 
โครงการที่  1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน  การเขียน การสื่อสารภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศที่  2  และการคิดค านวณ 
 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2562  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อืน่ๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   
001-01/01 กิจกรรมแก้ปญัหานักเรียนอ่าน ไม่

คล่อง เขียนไมค่ล่อง 
- 

 
4,000   น.ส.อุไรวรรณ ช านิกุล 

001-01/02 กิจกรรม morning speaking day 2,500 2,500   นางดวงเพ็ญ  มีบุญ 

001-01/03 กิจกรรมจดัท าหนังสือเล่มเล็ก
อย่างมีคุณภาพ 

- 3,000   นางสมพร นวลรักษา 

001-01/04 กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- 5,000   นางสมพร  นวลรักษา 

001-01/05 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง            
การอ่านร้อยแก้ว-ร้องกรองสู่ความ
เป็นเลิศ 

- 

 
3,000   น.ส.นันทิยา  จิตต

โคตร ์

001-01/06 

 
กิจกรรมวันสุนทรภูเ่ชิดชูภาษาไทย - 20,000   น.ส.ธิดาเทพ  ลายันต ์

001-01/07 ค่ายคณติศาสตร ์ - - 20,000  นางกฤษณา  คุณมาศ 

001-01/08 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์

10,000 -   นางไพรวัลย์ นิลโชต ิ

001-01/09 กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ - 50,000   นางณัฏฐ์ฑิกานต์ แก้ว
ภักด ี

001-01/10 สัปดาห์ห้องสมุด - 20,000   น.ส.ดานุวลัย์ ชุณ
หวงศ์สนิท 

 รวมยอดเงิน 12,500 107,500 20,000   
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กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ          
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   
 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   
001-02/01 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ - 25,000   น.ส.ธัญทิพย์  ศรีนวล 

001-02/02 กิจกรรมพัฒนาอจัฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ์

- 3,000   น.ส.ธัญทพิย ์ ศรีนวล 

 รวมยอดเงิน  28,000    
 

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและร่วมกันรับผิดชอบ 
ต่อสังคมโลก 
 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   
001-03/01 เตรียมความพร้อมผูเ้รียนสู่ศตวรรษที่ 21 - 20,000   นายโกสลัล์ จลุเหลา 
001-03/02 กิจกรรมจดัเวทีน าเสนอผลงานนักเรียน

วิชา IS 
7,000 -   น.ส.ศิรริัตน์ กาล

พฤกษ์ 
 รวมยอดเงิน 7,000 20,000    

 
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบที่ได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   
001-04/01 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย ICT 30,000 30,000   กาลอธบิ  จิตต์ตานุภาพ 

001-04/02 พัฒนาโสตทัศนปูกรณเ์พือ่การศึกษา 30,000 30,000   นายสิทธิชัย  สีราช 
 รวมยอดเงิน 60,000 60,000    
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กิจกรรมหลักที ่5 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมคีวามรู้  มีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อืน่ๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน   

2/2561 1/ 2562    
001-05/01 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ การท า

เครื่องปั้นดินเผา 

10,000 10,000   นายภูมินทร์ สุวรรณศร ี
 

001-05/02 ฝึกประสบการณ์จริงของเจ้าหน้าท่ี
งานธนาคารโรงเรียน 

- -  30,000 น.ส.สดุาวรรณ กันทะมา 

 รวมยอดเงิน 10,000 10,00  30,000  

 
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและการท างานด้านการปรับตัวและการเรียนรู้ 
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย   

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   
001-06/01 ค่ายลูกเสือ-เนตรนาร,ียุวกาชาด - - 70,000  นายบัญชา  พิมพ์สังกุล 

001-06/02 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5,000 5,000   นายบัญชา  พิมพ์สังกุล 

001-06/03 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาต ิ

- 1,000   นายบัญชา  พิมพ์สังกุล 

001-06/04 กิจกรรมวันมหาวชิราวุธ 1,000 -   นายบัญชา  พิมพ์สังกุล 

001-06/05 กิจกรรมพิธีประจ ากองของลูกเสือ
เนตรนาร ี

- 1,000   นายบัญชา  พิมพ์สังกุล 

001-06/06 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี - - 380,200  นายสุรยิศักดิ์ ขันนาเลา 

001-06/07 กิจกรรมชุมนมุนักศึกษาวิชาทหาร - 30,000   นายสุรเดช  สิงห์โท 
 

001-06/08 กิจกรรมพิธีประจ าหมู่ยุวกาชาด - 5,000   นางสมพร นวลรักษา 

001-06/09 กิจกรรมวันคริสต์มาส 20,000 -   นางเพชรี  โสดา 

001-06/10 กิจกรรมวันอาเซียน - 20,000   นายโกสลัล ์  จุลเหลา 

001-06/11 พัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม 1,000 1,000   นางสมพร  นวลรักษา 

 รวมยอดเงิน 26,000 64,000 450,200   
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กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางรา่งกาย  และจติสังคม  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย    

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อืน่ๆ 

ค่ากิจกรรม          
การเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

2/2562 2/2561 1/ 2562   
001-07/01 กิจกรรมกีฬา กรีฑานกัเรียน  

จังหวัดศรีสะเกษ 
- - 50,000  นายปารณี  บุญ

ประเสริฐ 

001-07/02 กิจกรรมกีฬา กรีฑาภายในโรงเรียน - 200,000 -  นายสุรวุฒิ  มีบญุ 

001-07/03 กิจกรรมกีฬากรีฑา สพม.28 - - 250,000  นายสุรวุฒิ  มีบญุ 

001-07/04 พัฒนาความเป็นเลิศด้านดนตรีสู่
มาตรฐานสากล 

- - - 620,000 นายอภิชาต  เนตร
จันทร์ 

001-07/05 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านสุนทรยีภาพดนตรไีทยและ
พื้นเมืองอสีาน 

30,000 - -  นายยศสรัล มยัไธสง 

 

 รวมยอดเงิน 30,000 200,000 300,000 620,000  
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โครงการที่  2.  พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่เวที
โลก   

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่น

ๆ ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   
002-01/01 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการสอน        

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระฯ 

15,000 15,000   น.ส.ธีราพร  ค าโสภา 

002-01/02 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,4 - 7,000   นางสุดารัตน์  พิมณุ
วงศ์ 

002-01/03 กิจกรรมติว O-Net นักเรียน            
ชั้น ม.3 และม.6 

100,000 -   นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ ์

002-01/04 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม 

- - 260,000  นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ ์

002-01/05 เปิดบ้านวิชาการ 30,000 -   นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ์ 

002-01/06 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจการเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

20,000 20,000   น.ส.ชนนิกานต์ เชื้อ
ทอง 

002-01/07 ปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1,4 

- 5,000   นางสมพร  กสิพันธ ์

002-01/08 กิจกรรมการส่งเสริมนักเรียน           
ที่มีความสามารถพิเศษภาษาไทย 

- 3,000   นางสมพร  นวลรักษา 

002-01/09 กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศ           
ทางคณิตศาสตร ์

10,000 -   น.ส.กนกวรรณ   
พิมพ์วัน 

002-01/10 พัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ - 40,000   นางสมบูรณ์  ศรีเมือง 

002-01/11 กิจกรรมแข่งขันทักษะ                 
ความเป็นเลิศทางเคมี 

- 4,000   นางสุภาวดี  วฒุิยาสาร 

002-01/12 กิจกรรมฝึกทักษะทางฟิสิกสส์ู่ความ
เป็นเลิศ 

- 5,000   นายนาวิกรี ศรีนามะ 

002-01/13 กิจกรรมแข่งขันทักษะ                
ความเป็นเลิศนักบินน้อย 

3,000 -   นายบัญชา   
พิมพ์สังกุล 

002-01/14 กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นชีววิทยา
สู่ความเป็นเลิศ 
 

100,000 100,000   นางอรุณ  อึ้งไชยพร 

002-01/15 

แข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา 

- 10,000   นายโกสลัล์  จลุเหลา 
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รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   
002-01/16 กิจกรรมแข่งขันทักษะ                

ทางสุขศึกษาและพละศึกษา 
25,000 25,000   นายสุรวุฒิ  มีบญุ 

002-01/17 พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู ้ 2,000 2,000   นางกฤษณา คุณมาศ 

002-01/18 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์ 25,000 25,000   นางสุภาวดี วุฒิยาสาร 

 รวมยอดเงิน 330,000 261,000 260,000   
 

โครงการที่  3.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  และค่านิยมอันดี 12 
ประการ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด   

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบที่ได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   
003-01/01 ค่ายโครงงานคณุธรรม จรยิธรรม - 50,000   นายโกสลัล์  จลุเหลา 

003-01/02 กิจกรรมวันส าคัญ 2,500 2,500   นายสมศรี ปราศจาก 

003-01/03 กิจกรรมส่งเสริมระเบยีบวินัยใน
โรงเรียน 

10,000 10,000   นายสุรวุฒิ มีบญุ 

003-01/04 พัฒนาคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ์ 2,500 2,500   นางสุภาวดี วุฒิยาสาร 

003-01/05 กิจกรรมมารยาทงามตามวิถไีทย 10,000 -   น.ส.บุญญาเนตร 
หนองยาง 

003-01/06 กิจกรรมส่งสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม 12 ประการ 

- -   นายสมยศ พิมณุวงศ ์

003-01/07 กิจกรรมผ้าป่าศิษยป์ัจจุบัน สร้าง
กตัญญู เชดิชคูณุธรรม 

- -   น.ส.เพ็ญแข  ค านันต ์

003-01/08 กิจกรรมวันไหว้คร ู - 20,000   นายโกสลัล์  จลุเหลา 

003-01/09 ของหายได้คืน - -   น.ส.พิมพิไล ฤกษ์ใหญ ่

003-01/10 กิจกรรมขับขี่ปลอดภยั 1,000 1,000   นายอภิชาติ เนตร
จันทร์ 

003-01/11 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิ - 4,000   นายวัฒนา  ศรีจักร 

003-01/12 โรงเรียนสีขาว 3,000 -   นายวัฒนา  ศรีจักร 
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รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   
003-01/13 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิโดย

การคัดกรอง 
1,500 1,500   นายวัฒนา  ศรีจักร 

003-01/14 To Be Number 1 2,500 2,500   นางวาสิฐี  ตาดทอง 

003-01/15 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรม 3,000 -   นายวิทธิพงษ์  วันทา 

003-01/16 รับ-มอบต าแหน่งสภา - 2,000   นายวิทธิพงษ์  วันทา 

003-01/17 กิจกรรมประชุมสภานักเรียน 1,000 1,000   นายวิทธิพงษ์  วันทา 

003-01/18 กิจกรรมจติอาสาสภานักเรยีนนักเรียน 1,000 1,000   นายวิทธิพงษ์  วันทา 

003-01/19 กิจกรรมพัฒนาวินัยนักเรียน 1,000 1,000   นายวิทธิพงษ์  วันทา 

003-01/20 กิจกรรมพัฒนาประสทิธิภาพสภา
นักเรียน 

4,000 4,000   นายวิทธิพงษ์  วันทา 

003-01/21 กิจกรรมเข้าค่ายสภานักเรียน - 25,000   นายวิทธิพงษ์  วันทา 

 รวมยอดเงิน 43,000 78,000    
 

โครงการที่  4.  พัฒนาคุณลักษณะด้านความพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  มีความเป็นไทย   น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต   
 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรม          
การเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้ฯ 

2/2561 1/ 2562   
004-01/01 เกษตรกรรมตามวิถีหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
15,000 15,000   นายตรญีรัตน์  สิมมา 

 รวมยอดเงิน 15,000 15,000    
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
โครงการที่  5  พัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามกระบวนการ  
Active Learning    จัดหน่วยบูรณาการแบบสหวิทยาการ   

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบที่ได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

005-01/01 การพัฒนาคุณภาพการจดั          
การเรยีนสู่มาตรฐานสากล 

3,000 9,000   นางสุดารตัน์  
พิมณุวงศ ์

 รวมยอดเงิน 3,000 9,000    
 
กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและเหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

005-02/01 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการท า
เอกสารการเรียนการสอน 

540,385 540,385   น.ส.รุ่งรตัน์  
 ใจเต็ม 

 รวมยอดเงิน 540,385 540,385    
 
กิจกรรมหลักที่ 3  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

005-03/01 สร้างขวัญและก าลังใจครูและนักเรียน
ให้ก้าวไกลสู่ระดับประเทศ 

- -   นางอุมาภรณ์ 
เชื้อนัก 

005-03/02 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษา 

12,500 12,500   น.ส.สดุาวรรณ  
กันทะมา 

 รวมยอดเงิน 12,500 12,500    
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กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบที่ได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

005-04/01 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและ
ประเมินผล 

5,000 5,000   น.ส.รุ่งรตัน์  ใจเต็ม 

 รวมยอดเงิน 5,000 5,000    
 
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

005-05/01 อบรมครูและบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

25,000 25,000   นางอรุณ  อึ้งไชยพร 

 รวมยอดเงิน 25,000 25,000    
 
กิจกรรมหลักที่ 6 การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม และบูรณาการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

005-06/01 จัดฐานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา 

32,000 
 

32,000 
 

  นายสุรยิศักดิ ์ ขันนา
เลา 
 

 
รวมยอดเงิน 

32,000 
 

32,000    
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โครงการที่  6  พัฒนาศักยภาพครู   
กิจกรรมหลักที่ 1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

006-01/01 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจยั 
ในช้ันเรียนและ Best Practice  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

25,000 -   นางสาวธัญทิพย์   
ศรีนวล 

006-01/02 อบรมสมัมนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(OD) 

60,000 60,000   นางอรุณ  อึ้งไชยพร 

006-01/03 การศึกษาดูงานเพื่อส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

100,000 -   นางอรุณ  อึ้งไชยพร 

006-01/04 พัฒนาศักยภาพครดู้วยการส่งครูเข้า
ร่วมอบรมในระดับต่าง ๆ  

125,000 125,000   นางมุจรินทร์  ทอง
อินทร์ 

 รวมยอดเงิน 310,000 185,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  หน้าที่    
   

68 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
 
โครงการที่  7  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงนิอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

007-01/01 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 5,000 5,000   นางสุดารตัน์   
พิมณุวงศ ์

007-01/02 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่มสาระ 2,000 2,000   นางสุดารตัน์   
พิมณุวงศ ์

 รวมยอดเงิน 7,000 7,000    
 
กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาระบบงานแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

007-02/01 กิจกรรมบริการรวบรวมข้อมลู 500 500   นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

007-02/02 กิจกรรมบริการให้ค าปรึกษา 500 500   นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

007-02/03 กิจกรรมบริการสารสนเทศ 500 500   นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

007-02/04 กิจกรรมบริการติดตามผล 1,500 1,500   นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

007-02/05 เชิญวิทยากร/องค์กร/หน่วยงานมาให้
ความรู ้

2,000 2,000   นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

007-02/06 จัดนิทรรศการ 5,000 -   นางยุพิน  ศรีภักดิ ์

007-02/07 มอบใบประกาศนียบตัรและแสดง
ความยินดีกับนักเรียนช้ัน   ม.3 ม.6 

10,000 -   นางสมพร กสิพันธ ์

007-02/08 มอบทุนการศึกษานักเรยีน - -   นางอมุาภรณ์  
เชื้อนัก 

 รวมยอดเงิน 20,000 5,000    
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กลยุทธ์ที ่4 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                         
ที่สอดคล้องกับแผนการเรียน 
 

โครงการที่  8  พัฒนาสือ่และเหล่งเรียนรู ้
 
กิจกรรมหลักที ่1  พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

008-01/01 การพัฒนาระบบเครือข่าย          
และข้อมลู 

10,000 10,000   นางศุภานัน บ ารุง
ธนรัชต์ 

008-01/02 เช่าอินเตอร์เนต็ความเร็วสูง   - - 410,000  นางศุภานัน บ ารุง
ธนรัชต์ 

 รวมยอดเงิน 10,000 10,000 410,000   
 

กิจกรรมหลกัที่ 2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

รหัส 
 

กิจกรรมรอง 
งบท่ีได้รับจัดสรร  

ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562    

008-02/01 ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน 50,000 50,000   นายเดชา นวลรักษา 

008-02/02 ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริเวณโรงเรียน 

50,000 50,000   นายเดชา นวลรักษา 

008-02/03 พัฒนาอาคารสถานท่ีและปรับพ้ืน
ห้องเรียน 

30,000 -   นายเดชา นวลรักษา 

008-02/04 ปรับปรุงโรงจอดรถครูบริเวณอาคาร 4 50,000 -   นายเดชา นวลรักษา 

008-02/05 ปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วสวนหย่อม 5,000 -   นายเดชา นวลรักษา 

008-02/06 ปรับปรุงแซมห้องน้ าห้องส้วม 50,000 50,000   นายเดชา นวลรักษา 

008-02/07 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

40,000 40,000   นายเดชา นวลรักษา 

008-02/08 จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ ท าความสะอาด
อาคารเรยีนและบริเวณโรงเรียน 

40,000 40,000   นายเดชา นวลรักษา 

008-02/09 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 

 

60,000 -   นางอัจฉราวรรณ 
คงคูณ 
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รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562    

008-02/10 พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ
ต่างประเทศ 

5,000 5,000   น.ส.พิมพิไล ฤกษ์
ใหญ่ 

008-02/11 พัฒนาห้องกลุ่มสาระภาษาไทย 7,500 7,500   นางอุบลวรรณ   
พวงอก 

008-02/12 พัฒนาซ่อมแซมครุภัณฑส์ านักงาน
ห้องการเงิน 

5,000 5,000   นางพชัรี  รจนัย 

008-02/13 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์งาน
ประกันอุบัติเหตุนักเรียนครูและ
บุคลากรโรงเรียนก าแพง 

1,500 1,500   นางอุมาภรณ์  
เชื้อนัก 
 

008-02/14 จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์งานทะเบียนส านักงาน
วิชาการ 

25,000 25,000   นางสุดารัตน์  
พิมณุวงศ์ 

008-02/15 การจัดซื้อหนังสือพิมพ์  วารสาร 10,000 10,000   น.ส.ดานวุัลย์  
ชุณหวงศ์สนทิ 

008-02/16 จัดซื้อหนังสือหรือทรัพยากร
สารสนเทศ 

50,000 50,000   น.ส.ดานวุัลย์  
ชุณหวงศ์สนทิ 

008-02/17 จัดซื้อวัสดุการซ่อมบ ารุงหนังสือ 30,000 30,000   น.ส.ดานวุัลย์  
ชุณหวงศ์สนทิ 

 รวมยอดเงิน 499,000 364,000    
 
กิจกรรมหลักที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่น

ๆ ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

008-03/01 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 35,000 35,000   นางภฤดา เลยีบสงู
เนิน 

 รวมยอดเงิน 35,000 35,000    
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กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
โครงการที่  9  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมหลักที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่น

ๆ ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

009-01/01 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1,000 -   นางรัชนีกร 
ปุณณาวรรธน ์

009-01/02 จัดระบบบริหารและสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

1,500 1,500   นางกนิษฐา  วงศ์ค า 

 

009-01/03 การจัดท ารายงานประจ าปี 3,000 -   นางนงลักษณ์   
สีหาบุตร 

009-01/04 การติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   

1,500 1,500   นางนงลักษณ์   
สีหาบุตร 

009-01/05 การบริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสารบรรณโรงเรียน 

10,000 10,000   น.ส.ประไพรตัน์  
บุญไทย 

009-01/06 การบริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

2,500 2,500   นางสมพร นวลรักษา 

009-01/07 การบริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสารบรรณงาน
กิจการโรงเรียน 

5,000 5,000   นางธันยมัย มลัยไธสง 

009-01/08 การบริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสารบรรณฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ 

10,000 10,000   น.ส.นันทิยา  
จิตตะโคตร ์

009-01/09 การบริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสารบรรณฝ่าย
บริหารทั่วไป 

7,500 7,500   น.ส.จับจติ พิมพร 

009-01/10 การบริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสารบรรณฝ่าย
บุคคล 

5,000 5,000   นางสุวรรณี กระจาย 

009-01/11 การจัดระบบและพัฒนาองค์กร 7,500 7,500   นางอรุณ อ้ึงไชยพร 
009-01/12 การบริหารจัดการด้านการเงิน 7,500 7,500   นางมุจรินทร์   

ทองอินทร์ 
 รวมยอดเงิน 62,000 58,000    
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โครงการที่  10  พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 
 กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ  และก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารงาน 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

010-01/01 การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล
การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ์

1,500 1,500   นางรัชนีกร  
ปุณณาวรรธน ์

010-01/02 พัฒนาระบบบริหารคณุภาพ  
KPS-SMART 

50,000 -   นางสุดารตัน์   
พิมณุวงศ ์

010-01/03 การจัดท าสารสนเทศระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

2,500 2,500   น.ส.จารุพร พิมพา 
 

 รวมยอดเงิน 54,000 4,000    
 
กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาระบบก ากับติดตามตามโครงสร้างของโรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

 
รหัส 

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงนิอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรม          
การเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้ฯ 

2/2561 1/ 2562   

010-02/01 พัฒนานโยบาย กลยุทธ์ จดุเน้น 5,000 -   นางปริสา   
อร่ามเรือง 

010-02/02 กิจกรรมเหลยีวหลังแลหน้ามุ่งสู่การ
พัฒนาโรงเรียนก าพง 

- 40,000   นางรัชนีกร  
ปุณณาวรรธน ์

010-02/03 การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   

3,000 -   น.ส.พันธ์เครือ เจริญ 
 

 รวมยอดเงิน 8,000 40,000    
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กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา 
 
โครงการที่  11  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
กิจกรรมหลักที่ 1  ประสานความสัมพันธ์และขอความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง สถานประกอบการ  กลุ่มอาชีพ
อิสระและชุมชน   เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
รหัส 

 
กจิกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

011-01/01 กิจกรรมให้บริการชุมชน 500 500   นายสถิต  พงษา
ปาน 

011-01/02 ประสานงานขอรับการสนับสนุนจาก
ชุมชน 

500 500   นายสถิต  พงษา
ปาน 

011-01/03 ประเมินความสัมพันธ์กับชุมชน 500 500   นายสถิต  พงษา
ปาน 

011-01/04 ประสานและพัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา(สหวิทยาเขต) 

3,000 3,000   น.ส. อุไรวรรณ   
ช านิกุล 

011-01/05 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้   (งาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสนบัสนุนงานชุมชนสัมพันธ์) 

5,000 5,000   น.ส.ณัฐพร  ศรีบูรณ ์

011-01/06 ประชุมผู้ปกครอง - -  70,000 นายสุรวุฒิ  มีบญุ 

 รวมยอดเงิน 9,500 9,500  70,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  หน้าที่    
   

74 

3.8 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามงานประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
ที ่

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2/2561 1/ 2562   

1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

20,000 20,000   นางอุบลวรรณ  
พวงอก 

2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร ์

30,000 30,000   น.ส.ชนนิกานต ์
เชื้อทอง 

3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา 

30,000 30,000   นายชยพล จันทร์แจ้ง 

4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
เทคโนโลย ี

7,500 7,500   นางศุภานัน  บ ารุงธน
รัชต์ 

5 กิจกรรมพัฒนาการคุณภาพการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร ์

45,000 45,000   นางสุภาวดี วุฒิยาสาร 

6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
สุขศึกษาและพละศึกษา 

40,000 40,000   นายสุรวุฒิ มีบญุ 

7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาตา่งประเทศ 

25,000 25,000   นางอรุณรตัน์ ศรี
สมุทร 

8 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงาน
เกษตร 

2,500 2,500   นายตรญีรัตน์ สิมมา 

9 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงาน
อุตสาหกรรม 

25,000 25,000   นายสมยศ พิมณุวงศ ์

10 กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ศิลปะ ทัศนศลิป ์

20,000 20,000   นายภูมินทร์ สุวรรณ
ศร ี

11 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรายวิชา
นาฏศิลป ์

25,000 25,000   นางวาสิฏฐี ตาดทอง 

12 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรายวชิาศิลปะ 7,500 7,500   นางวาสิฏฐี ตาดทอง 
13 กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการ

สอนดนตร ี
12,500 12,500   นางพัชรี รจนัย 

14 กิจกรรมพัฒนางานอนามัย และจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยา 

20,000 20,000   นายกวีศิลป์ เพชรนาม 

15 กิจกรรมการนิเทศภายใน 1,000 1,000   น.ส.ชนนิกานต์  
เชื้อทอง 

16 กิจกรรมกิจกรรมดูแลความเรียบร้อย 5,000 5,000   นางธันยมัย มลัยไธสง 
17 กิจกรรมงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1,000 1,000   นางภฤดา เลียบสูงเนิน 

18 กิจกรรมพัฒนางานออกจากราชการ 
 
 
 
 

1,000 1,000   นางสุวรรณี กระจาย 
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ที ่

 
กิจกรรมรอง 

งบท่ีได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ งบเงินอุดหนุน อื่นๆ 

ค่ากิจกรรมการเรียน            
การสอน 

เงินรายได้ 

2/2561 1/ 2562   

19 กิจกรรมงานบริการเอกสาร ข่าว 
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 

2,500 2,500   นายสมคดิ แสงอรณุ 

20 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน  
งานประชาสัมพนัธ ์

10,000 10,000   นายสมคดิ แสงอรณุ 

21 กิจกรรมพัฒนางานสาธารณปูโภค  30,000 30,000   นายสรุเดช สิงห์โท 
22 กิจกรรมก าจัดสิ่งปฏิกูล ดูดส้วม 12,500 12,500   นายสุรเดช สิงห์โท 
23 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 516,692.5 516,692.5  400,000 นางมุจรินทร์  

ทองอินทร์ 

24 พัฒนางานโภชนาการ 2,500 2,500   นางกัลยา ชนะบุตร 
25 พัฒนางานส านักงานผู้อ านวยการ 3,000 3,000   น.ส.อุไรวรรณ ช านิกุล 
26 กิจกรรมพัฒนางานยานพาหนะ 50,000 50,000  100,000 นายสุรเดช สิงห์โท 
27 กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน 1,000 1,000   น.ส.พันธ์เครือ เจริญ 
28 กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติงาน

ประจ าป ี
- 5,000   นางรัชนีกร 

ปุณณาวรรธน ์

29 กิจกรรมแผนพัฒนางานรายบุคคล (ID-
Plan) 

500 500500   นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร ์

30 กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 52,500 52,500   น.ส.พิมพิไล ฤกษ์ใหญ ่
31 กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี 30,000 30,000   นายอภิชาติ เนตร

จันทร์ 
32 กิจกรรมพัฒนางานพัสด ุครุภัณฑ์ 2,500 2,500   นายนิติศาสตร์ ส าราญ 
33 กิจกรรมพัฒนางานงานสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
5,000 5,000   นายสถิต พงษาปาน 

34 กิจกรรมการจัดจ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - 3,810,000  นางมุจรินทร์ ทอง
อินทร์ 

 รวมยอดเงิน 1,036,693 1,541,693 3,810,000 500,000  
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                การขออนุมัติด าเนินการโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
 
    
    1. การจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่างานประจ าหรือโครงการ จะจัดสรรให้ตาม  
เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในภาระงานตามหน้าที่ กลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เบิกใช้งบประมาณได้
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรมที่เสนอไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ทางโรงเรียนจัดสรรให้ โดยก่อนการด าเนินกิจกรรม
ใดๆ ต้องท าบันทึกขออนุญาตด าเนินการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม (ผง.7) พร้อมแนบแบบฟอร์มขออนุมัติการจัดซื้อจัด
จ้างของงานพัสดุ และ/หรือ แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าใช้สอยของงานการเงินแนบมาเพ่ือเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนด้วย  
    2. กลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ประสงค์จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ หรือเพ่ือสนอง
นโยบายของหน่วยเหนือ เนื่องจากไม่ได้เสนอโครงการและขออนุมัติเงินไว้ ให้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมโดยท า
บันทึกขอเพ่ิมโครงการ/งาน/กิจกรรม(ผง.8) พร้อมแนบโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนในการใช้งบส ารอง  
    3. หากกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ประสงค์จะขอเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ/ งาน/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ขอให้บันทึกแบบขอเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ/งาน/กิจกรรม(ผง.9) เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
    4. การด าเนินการโครงการ/งาน/กิจกรรม ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ หรอืประสงค ์ 
    5. เปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ สามารถท าบันทึกการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ (ผง.13) โดยชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนได้  
    6. จะมีการปรับแผนการใช้งบประมาณทุกๆ 6 เดือน(1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน –  
30 กันยายน) โดยโครงการ/งาน/กิจกรรมใดที่ไม่ได้ด าเนินการตามปฏิทินงาน/โครงการ จะปรับงบประมาณส่วนที่ไม่ได้
ด าเนินการเป็นงบส ารอง  
    7. งบประมาณที่เหลือจ่ายในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรมของทุกหน่วยงาน หลังจากมีการปรับแผนกลางปี 
งบประมาณท่ีเหลือจ่ายจะถูกโอนเป็นงบส ารอง  
    8. โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติงบประมาณไว้เพ่ือแก้ปัญหาหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลาที่จะด าเนินการปรากฏว่าปัญหานั้นๆหมดไป
แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ อีกต่อไป เงนิงบประมาณส่วนนั้นก็จะถูกโอนเป็นงบส ารอง  
    9. โครงการใดๆ ทีเ่สนอของบประมาณไว้แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการ เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอใน
ตอนต้น โครงการนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นโครงการส ารอง เมื่อมีการปรับแผนการใช้งบประมาณ มีงบส ารองเหลือจากข้อ 4 , 5 
และ 6 ก็จะน าโครงการส ารองมาพิจารณาเพ่ือให้ด าเนินการโครงการต่อไป  
   10. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามหน่วยงานต่างๆด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนได้รับอนุมัติด าเนินการโครงการ/
งาน/กิจกรรมจากผู้อ านวยการโรงเรียน และให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
       1) หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เอง จะต้องบันทึกขออนุญาตด าเนินการจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรม 
(ผง.7) พร้อมแนบแบบฟอร์มขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ โดยระบุในแบบฟอร์มขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างว่า
ประสงค์จะจัดซื้อเอง ซึ่งราคาวัสดุ ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าราคาเกิน 10,000 บาทจะต้องแนบ
ใบเสนอราคาพร้อมแบบฟอร์มขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุด้วย  
      2) การตกลงราคา ผู้เสนอขอซื้อสามารถระบุสเปคและยี่ห้อสินค้าได้  
      3) การสอบราคา ผู้ซื้อสามารถระบุสเปคสินค้าได้ แต่ไม่สามารถระบุยี่ห้อ  
      11. การยืมเงินโรงเรียนทดรองจ่ายในการด าเนินการโครงการ/งาน/กิจกรรมใดๆ หลังเสร็จสิ้น  
กิจกรรมขอให้รีบน าใบเสร็จมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายหักล้างหนี้ ภายใน 7 – 15 วัน  
     12. การใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินงาน/กิจกรรมใดๆ ขอให้ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม                  หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
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     13. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดท าโครงการ/กิจกรรมใดๆ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรมเป็นรูปเล่ม ตามแบบฟอร์ม ผง.11 เพ่ือนาเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ไม่เกิน 15 วันหลังวันสิ้นสุด
กิจกรรม  
      14. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละภาคเรียน ทุกกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโครงการในภาพรวมเป็นรูปเล่ม ตามแบบฟอร์ม ผง.11 อีกครั้งหนึ่ง โครงการ/งาน/กิจกรรมใดๆ            ที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีงบประมาณให้รายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละภาคเรียน โดยใช้
แบบรายงานการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรมระหว่างปี (ผง.10) โครงการละ 1 แผ่นแบบรายงาน และให้ท าสรุปรายงาน
โครงการ/งาน/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  ตามแบบฟอร์ม ผง.12   
       15. แบบฟอร์มของงานแผนงานที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องน าไปใช้มีดังนี้  

ผง.1 แบบวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ  
ผง.2 แบบก าหนดกิจกรรม/งาน/โครงการของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ  
ผง.3 แบบฟอร์มแผนกลยุทธ์โรงเรียนก าแพง ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
ผง.4 แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
ผง.5 แบบสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการ ปีงบประมาณ  
ผง.6 แบบบันทึกขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผง.7 แบบขออนุญาตด าเนินการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม  
ผง.8 แบบขอเพ่ิมโครงการ/งาน/กิจกรรม  
ผง.9 แบบขอเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ/งาน/กิจกรรม  
ผง.10 แบบรายงานการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรมระหว่างปี  
ผง.11 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
ผง.12 แบบสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
ผง.13 แบบขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมการใช้งบประมาณ  
ผง.14 แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนก าแพง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


