
 

 

57 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565                                                                                                                          โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

 

ส่งเสริมประมาณการงบประมาณ 2565-2566 (ปีการศึกษา 2565) 
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายการงบประมาณ ระดับการศึกษา 
   งบประมาณรายหัวปีการศึกษา 2565 

 รวม/คน/ปี   รวมทั้งสิ้น  หมายเหตุ จำนวน  งบประมาณ 2565  งบประมาณ 2566  
นักเรียน  คนละ   รวม   คนละ   รวม  

1. ค่าจัดการเรียนการสอน ก่อนประถมศึกษา 63 850  53,550   850  53,550  1,700  107,100   
  ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 269     950   255,550   950  255,550  1,900   511,100   
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 192  1,750   336,000   1,750  336,000  3,500  672,000   

  รวม 524   645,100 
 

645,100 
 

1,290,200   

2. ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ ประถมศึกษาปีท่ี 1-6                 
   นักเรียนยากจน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3          ยังไม่มีข้อมูลการจัดสรร      

  รวม                 

3. ค่าหนังสือเรียน ก่อนประถมศึกษา 63     200  12,600 3       200  12,600   
  ประถมศึกษาปีท่ี 1 44     656  28,864 2       656  28,864   
  ประถมศึกษาปีท่ี 2 36     650  23,400 2       650  23,400   
  ประถมศึกษาปีท่ี 3 39     653  25,467 2       653  25,467   
  ประถมศึกษาปีท่ี 4 43     707  30,401 2       707  30,401   
  ประถมศึกษาปีท่ี 5 56     846  47,376 2       846  47,376   



 

 

58 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565                                                                                                                          โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

 

รายการงบประมาณ ระดับการศึกษา 
   งบประมาณรายหัวปีการศึกษา 2565 

 รวม/คน/ปี   รวมทั้งสิ้น  หมายเหตุ จำนวน  งบประมาณ 2565  งบประมาณ 2566  
นักเรียน  คนละ   รวม   คนละ   รวม  

   
  
  
  

ประถมศึกษาปีท่ี 6 51     859  43,809 2       859  43,809   
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 70     808  56,560 2       808  56,560   
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 64     921  58,944 2       921  58,944   
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 58 996 57,768 2       996  57,768   
รวม 524   385,189              -         385,189   

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  
  
  

ก่อนประถมศึกษา 63  100  6,300  100  6,300  200  12,600   
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 269  195  52,455  195  52,455  390  104,910   
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 192 210 40,320  210  40,320  420  80,640   
รวม 524  99,075  99,075  198,150   

5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  
  
  

ก่อนประถมศึกษา 63     300  18,900         300  18,900   
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 269     360  96,840         360   96,840    
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 192     450  86,400         450  86,400   
รวม 524  -  -             -      202,140   

6. ค่ากิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน (วิชาการ, คุณธรรม, 
ทัศนศึกษา ICT, เรียนทางไกล) 

ก่อนประถมศึกษา 63  215  13,545  215  13,545  430  27,090   
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 269  240  64,560  240  64,560  480  129,120   
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 192  440  84,480  440  84,480  880  168,960   
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รายการงบประมาณ ระดับการศึกษา 
   งบประมาณรายหัวปีการศึกษา 2565 

 รวม/คน/ปี   รวมทั้งสิ้น  หมายเหตุ จำนวน  งบประมาณ 2565  งบประมาณ 2566  
นักเรียน  คนละ   รวม   คนละ   รวม  

 รวม 524  162,585  162,585  325,170   

รวมทั้งสิ้น               906,760 906,760 2,400,849  
7.โครงการอาหารกลางวัน ก่อนประถมศึกษา 63 2,100 132,300 2,100 132,300 4,200 264,600 

วันละ21 
บาท/คน   ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 269 2,100 564,900 2,100 564,900 4,200 1,129,800 

  รวม 332   697,200   697,200   1,394,400 (200วัน) 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,795,249   
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การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนอื่น ปีการศึกษา 2565 (งบประมาณ 2565-2566) โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการ 
งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
อนุบาล ประถม มัธยมต้น 

1 หมวดคา่จัดการเรียนการสอน 107,100.00 511,100.00 672,000.00 1,290,200.00   
  1.1  งบพัฒนาตามภารกิจ 4 กลุ่มงาน       64,260.00  306,660.00 403,200.00 774,120.00 ร้อยละ 60 ของงบประมาณ 
  1.2  งบประจำ (ค่าใช้จ่ายประจำ)       37,485.00  178,885.00 235,200.00 451,570.00 ร้อยละ 35 ของงบประมาณ 
  1.2  งบสำรอง        5,355.00  25,555.00 33,600.00 64,510.00 ร้อยละ  5 ของงบประมาณ 

  รวม     107,100.00 511,100.00 672,000.00 1,290,200.00   

2 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    26,660.00 132,000.00 169,840.00 328,500.00   
  2.1  กิจกรรมวิชาการ        5,332.00  26,400.00 33,968.00 82,125.00 ร้อยละ 25 ของงบประมาณ 
  2.2  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 3,999.00 19,800.00 25,476.00 49,275.00 ร้อยละ 15 ของงบประมาณ 
  2.3  ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 10,664.00 25,800.00 67,936.00 131,400.00 ร้อยละ 40 ของงบประมาณ 
  2.4  บริการด้านเทคโนโลยีสารสารเทศ (คอมพิวเตอร์) 2,666.00 13,200.00 16,984.00 32,850.00 ร้อยละ 10 ของงบประมาณ 
  2.5  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ฯ 2,666.00 13,200.00 16,984.00 32,850.00 ร้อยละ 10 ของงบประมาณ 

  รวม 25,327.00 125,400.00 161,348.00 328,500.00   

3 เงินค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน           
              
              

 หมายเหตุ  งบประมาณต้องปรับเพิ่ม-ลดตามข้อมูลจำนวนนักเรียน  ในระบบ DMC    
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แผนการใช้งบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

1 โครงการบริการดูแลสุขภาพและ
สุขอนามัยของนักเรียน 

1. จัดซื้อหน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเช้ือ  
แอลกอฮอล์ล้างมือ 
2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
3. จัดรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 
ป้องกันไข้เลือดออก 
4. รณรงค์ให้นักเรียนแปรงฟันทุกวนัหลังจาก
ทานอาหารกลางวันเสร็จ 

5. ประกันสุขภาพนักเรียน 

30,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน
การสอนและค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน)   

มฐ. ท่ี 1 
มฐ. ท่ี 2 

บริหารท่ัวไป นางสาวเนตรนภา  แพงอก 
นางภาวนา  พันธ์นา 
นางสาวมยุริน  ปรือปรัง 
นางสาวรวิวรรณ กลางดวง 

 

2 โครงการแข่งขันกีฬาของนักเรียน 1. การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์
สนับสนุนอื่นๆ 
2. จัดกิจกรรม 
   1. คัดเลือกนักเรียนและฝึกซ้อมกีฬา 
   2. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
   3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มโรงเรียน 
   4. กิจกรรมแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ/สพป.
ศก.เขต 3,จังหวัด,หน่วยงานอื่นๆ 

70,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 2 บริหารท่ัวไป นายปริญญา  ภูมิสูง 
นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ ์

นายสุริศักดิ์  ศรีจักร 

นายวสันต์  รังไสย์ 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
2. จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

20,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 1 บริหาร
วิชาการ 

นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน 
นางสาวเนตรนภา แพงอก 

นางกัญญาณัฐ  คำทับ 

4 โครงการสถานศึกษาสีขาว กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
      - วันงดสูบบุหรี่โลก 
      - วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
      - อบรมรู้ทันภัยโรคเอดส์ 
      - อบรมป้องกันยาเสพติด 

5,000 
(งบเงินอุดหนุน/

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

มฐ.ท่ี 2 บริหารท่ัวไป นายสามารถ เช่ือมกลาง 
นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน 
นางสาวเนตรนภา แพงอก 

 

5 โครงการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนยากจน
ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล 

1. จัดหา จัดเหมารถรับจ้าง 
2. จัดบริการรถรับส่งนักเรียนยากจนขาดแคลน
และอยู่ห่างไกล 
 

70,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ปัจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน) 

มฐ.ท่ี 2 บริหารท่ัวไป นางยุวดี  หลาวทอง 

 

6 โครงการจัดบริการอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียน   
 

1. จัดซื้อ จัดหาอาหารสดและอาหารแห้งเพื่อใช้
ประกอบอาหาร 
2. จ้างเหมาแม่ครัวประกอบอาหาร 
3. จัดหา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ครัว 

1,588,000 

(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน)   

มฐ.ท่ี 2 บริหารท่ัวไป นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย 
นางพิมภารัตน์ เชื่อมกลาง 

นายสุชาติ อนุสรณ์ 
นางภาวนา พันธน์า 
นายสุริศักดิ์ ศรีจักร 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือ
เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

7 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก
พิการเรียนร่วม 

1. จัดทำหน่วยการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
2. ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
3. จัดทำ จัดหา พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
สำหรับเด็กพิการเรียนร่วม 

5,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 1 บริหาร
วิชาการ 

นางกัญญาณัฐ  คำทับ 

8 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 

131,400 
(งบเงินอุดหนุน/

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)   

มฐ.ท่ี 2 
มฐ.ท่ี 3 

บริหาร
วิชาการ 

นางสาวเนตรนภา แพงอก 
นางพิมภารัตน์  เชื่อมกลาง 
นางวิเรืองรอง รัตนพันธ์ 
นางบุษริยา  พุทธวงค์ 

 9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายแหล่ง
เรียนรู ้

35,860 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 2 
มฐ.ท่ี 3 

บริหารท่ัวไป
บูรณาการ 

นายจำนงค์ ศรีกะชา 
นายสุริศักดิ์ ศรีจักร  
นายพงศ์สันต์ิ ทรงสีสด    
นายวสันต์ รังไสย์    

10 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จัดหา จัดซื้อวัสดุ อาหาร เครื่องด่ืมสำหรับ
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 
2 

10,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 1 
มฐ.ท่ี 2 

บริหารท่ัวไป นายสุชาติ อนุสรณ์  
นางสาวเนตรนภา  แพงอก 

11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมท่ี 1 7,000 มฐ.ท่ี 1 บริหารท่ัวไป นายสุชาติ อนุสรณ์  
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
1.1  การแสดงของนักเรียนแต่ละช้ันเรียน  
ต้ังแต่ อนุบาล- ม.3 
กิจกรรมท่ี 2 
2.1 กิจกรรมการตอบคำถามเพื่อแสดงความรู้
ความสามารถและการกล้าแสดงออก 
กิจกรรมท่ี 3 
3.1 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  เกิดความ
รัก ความสามัคคี 

(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 
 

มฐ.ท่ี 3 และคณะ 
 

12 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน   

1. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  
2. กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร 
 

10,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 3 บริหารท่ัวไป นายสุชาติ อนุสรณ์ 
นางสาวเนตรนภา  แพงอก 
นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน 

จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

13 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดซื้อวัสดุปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 2 บริหาร
วิชาการ 

นางปราณี  ธรรมนิยม 
นางสาวชุติกาญจน์  รังษี 
นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์ 
 

จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปญัหาหนี้สินครู 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
14 โครงการพัฒนาบุคลากร 1. บำรุงขวัญและกำลังใจบุคลากรทาง

การศึกษา 
2. ทัศนศึกษา ดูงาน การศึกษาเปรียบเทียบ
ของคณะครู 

100,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน)   

มฐ.ท่ี 2 บริหารงาน
บุคคล 

นายเอกภักด์ิ วังคะพันธ ์
นายภานุวัฒน์  บุตะม ี
นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ ์

นางสาวศิริรัตน์ บุตะเคียน 

จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เนน้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ 
(Active Learning) มีการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพื่อใหเ้กิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ 
15 โครงการห้องเรียนคุณภาพ  ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการช้ันเรียน 
 

246,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 1 บริหาร
วิชาการ 

นางปราณี  ธรรมนิยม 
นางสาวชุติกาญจน์  รังษี 
นางสาวมยุริน ปรือปรัง 

 
16 โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมวันสำคัญท่ีเน้นพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมวันสุนทรภู่     
2. กิจกรรมวันภาษาไทย 
3. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
4. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
     

 

30,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 1 บริหาร
วิชาการ 

 
นางปราณี ธรรมนิยม 
นางสาวศิริรัตน์ บุตะเคียน 

นางชนกพร  แพงศร ี
นางภคมน  บุตะเคียน 
นางบุษริยา  พุทธวงค์ 
นางสาวเนตรนภา  แพงอก 

นางภาวนา  พันธ์นา  
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
17 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
1. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้
พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. จัดหาส่ือวิทยาศาสตร์ท่ีช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตส่ือ  
ผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

10,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 2 
มฐ.ท่ี 3 

บริหาร
วิชาการ 

นางสาวภคมน บุตะเคียน 

18 โครงการพัฒนางานห้องสมุด 

 
1. จัดหาหนังสือและวัสดุห้องสมุด 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
3. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

15,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 2 
มฐ.ท่ี 3 

บริหาร
วิชาการ 

นางชนกพร  แพงศร ี

19 โครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อม
สอบ  O-NET, NT และ RT 

1. จัดหา/จัดทำแบบทดสอบ 
2. สอนซ่อมเสริม  
3. กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาความรู้ 
4. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการสอบ
(ปากกา  ดินสอ  ยางลบ , อาหาร/ผลไม้/ 
น้ำด่ืม  นักเรียนและคณะกรรมการ) 

40,625 
(งบเงินอุดหนุน/

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)   

มฐ.ท่ี 1 บริหาร
วิชาการ 

นายภานุวัฒน์  บุตะมี 

นางสาวเนตรนภา  แพงอก 
นางบุษริยา  พุทธวงค์ 
นางสาวศิริรัตน์ บุตะเคียน  
นางกัญญาณัฐ  คำทับ 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
20 โครงการค่ายอนุบาลศึกษา 

 
1. จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ 
2. จัดกิจกรรมค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

10,000 
(งบเงินอุดหนุน/

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)   

มฐ.ท่ี 3 บริหาร
วิชาการ 

นางพิมภารัตน์ เชื่อมกลาง 
นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์ 
นางสาวมยุริน  ปรือปรัง 

 

21 โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงการสำหรับเด็กปฐมวัย 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ 
2. จัดนิทรรศการ Project Approach 

19,260 
(งบเงินอุดหนุน/

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)   

มฐ.ท่ี 3 บริหาร
วิชาการ 

นางพิมภารัตน์ เชื่อมกลาง 
นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์ 
นางสาวมยุริน  ปรือปรัง 
 

22 โครงการนิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

จัดหาและจัดซื้อหนังสือนิทานสำหรับเด็ก
ปฐมวัยเพื่อใช้การปรัเรียนรู้ 

15,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 2 บริหาร
วิชาการ 

นางพิมภารัตน์ เชื่อมกลาง 
นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์ 
นางสาวมยุริน  ปรือปรัง 
 

23 โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1. จัดสร้างแบบทดสอบวัดผลและประเมินผล
ปลายภาค/ปลายปี 
1.2 เพื่อจัดสร้างแบบทดสอบวัดและ
ประเมินผลนโยบาย สพฐ. 
กิจกรรมท่ี 2 
2.1. จัดทำ/จัดหา/จัดซื้อ เอกสาร/เอกสารปพ.
ต่างๆ/ค่าเอกสารอื่นๆ 

20,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 3 
มฐ.ท่ี 4 

บริหาร
วิชาการ 

นายปริญญา  ภูมิสูง 
นางปราณี  ธรรมนิยม 
นางสาวชุติกาญจน์  รังษี 
นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์ 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 3 
3.1. การจัดทำเอกสาร/หลักฐานทางการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 4 
4.1. ค่าถ่ายเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
(ปพ.1)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

24 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 

จัดหาและจ้างเหมาลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง 
ครูผู้สอน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการช้ันเรียน ระยะเวลา 12 เดือน 
 

31,500 
(งบเงินอุดหนุน/

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

มฐ.ท่ี 1 บริหาร
วิชาการ 

นางสาวเนตรนภา แพงอก 

นางภาวนา พันธน์า 

25 โครงการพัฒนาโรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่าง 

1. จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(คารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม) 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 

5,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน)   

มฐ.ท่ี 2 บริหารท่ัวไป นายสามารถ เช่ืองกลาง 
นายสุชาติ  อนุสรณ์ 
นางสาวเนตรนภา แพงอก 

26 โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(โรงเรียนศีล 5) 

1. จัดกิจกรรมอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
2. จัดกิจกรรมมาฆบูชา 

6,100 มฐ.ท่ี 2 
 

บริหารท่ัวไป นายสามารถ  เชื่อมกลาง 

นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
 (งบเงินอุดหนุน/

ค่าจัดการเรียน
การสอน)   

27 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 
    

 

20,000 
(งบเงินอุดหนุน/

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

มฐ.ท่ี 2 บริหารท่ัวไป นายสามารถ เช่ือมกลาง 
นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน 
 

28 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 

จัดกิจกรรมสำหรับลูกเสือสำรอง สามัญ และ
สามัญรุ่นใหญ่  
1. วันสถาปนาลูกเสือ 
2. วันถวายราชสดุดี 
3. กิจกรรมอยู่ค่ายแรมคืน 
 

24,275.00 
(งบเงินอุดหนุน/

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

มฐ.ท่ี 3 บริหารท่ัวไป นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ์ 
นายสุริศักด์ิ  ศรีจักร 
นายพงศ์สันต์ิ ทรงสีสด  
 

29 โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลท่ี 10 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1  ประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราช
สักการะ จัดสถานท่ีลงนามถวายพระพร  
กิจกรรมท่ี 2 

1,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน)   
 

มฐ.ท่ี 1 บริหารท่ัวไป นายสุชาติ อนุสรณ์ 
และคณะ 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเปิด
กรวย 
ดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ และถวายพระพรชัยมงคลและ
ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
2.2  ลงนามถวายพระพร 
กิจกรรมท่ี 3 
3.1 ปลูกตน้ไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 

30 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1  จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายา
ลักณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
 
กิจกรรมท่ี 2 
2.1จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชน
กาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  
กิจกรรมท่ี 3 

1,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 1 บริหารท่ัวไป นายสุชาติ อนุสรณ์ 
และคณะ 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ประดับธงชาติไทยบริเวณ 
หน้าโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 4 
4.1  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
หรือเรียกว่า  จิตอาสา 

31 โครงการวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมท่ี 1 

1.1จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับพระคุณของแม่  
 1.2 ประกวดเขียนเรียงความเทิดวันแม่  
 1.3  ประกวดวาดภาพวันแม่                 
กิจกรรมท่ี 2 

2.1 การแสดงของนักเรียน 

กิจกรรมท่ี 3 

3.1 มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น                  
กิจกรรมท่ี 4 

2.1 นักเรียนแสดงความรักโดยมอบพวงมาลัย
,เข็มกลัดดอกมะลิ ให้แม่ 
กิจกรรมท่ี 5 

9,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 1 บริหารท่ัวไป นายสุชาติ อนุสรณ์ 
และคณะ 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
5.1 จัดหาน้ำ และขนม เพื่อให้ผู้ปกครองท่ีมา
เข้าร่วมกิจกรรม 

32 โครงการไหว้คร ู กิจกรรมท่ี 1 

1.1 ฝึกซ้อมพิธีการไหว้คร ู
1.2 จัดพานไหว้ครู 
กิจกรรมท่ี 2 
2.1 พธิีวันไหว้ครู   
2.2  ประกวดพานไหว้คร ู

3,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 
 

มฐ.ท่ี 1 
มฐ.ท่ี 3 

บริหารท่ัวไป นายสุชาติ อนุสรณ์  
และคณะ 
 

จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
33 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 10,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 1 
มฐ.ท่ี 3 

บริหาร
วิชาการ 

นางสาวฐาปัจภรณ์  โสดาธาตุ 

34 โครงการพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา  ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
ห้องห้องโสตทัศนศึกษา 
 

10,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 2 บริหาร
วิชาการ 

นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน   

35 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อ จัดหาวัสดุเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

32,850 มฐ.ท่ี 2 บริหารท่ัวไป นางสาวฐาปัจภรณ์  โสดาธาตุ 
นางสาวณิชาภัทร ตลุนจันทร์ 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
(งบเงินอุดหนุน/

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)   

 

จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นทีเ่ป็นฐานเพือ่สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block 
Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
36 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมรับการนิเทศภายในและ

ภายนอก 
 
 

4,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน)   

มฐ.ท่ี 2 บริหาร
วิชาการ 

นายปริญญา  ภูมิสูง 
นางสาวชุติกาญจน์  รังษี 
นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์ 
นางชนกพร  แพงศร ี

37 โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนางานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี 
 

25,000   
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 2 บริหาร
วิชาการ 

นางปราณี  ธรรมนิยม 
นางสาวศิริรัตน์ บุตะเคียน 
นางสาวพิมพ์บุญ วารินทร์ 

 

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 1. สำรวจครุภัณฑ์ 
2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
3. บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
4. จัดหาตู้เก็บเอกสารหลักฐานทางราชการ 

30,715 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 2 บริหาร
งบประมาณ 

นางบุษริยา พุทธวงค์ 

39 โครงการบริหารสาธารณูปโภค เบิกจ่ายและรายงานการใช้สาธารณูปโภค (ค่า
ไฟฟ้า, ประปา, อินเตอร์เน็ต) 

150,000 มฐ.ท่ี 2 บริหาร
งบประมาณ 

นางพิมภารัตน์  เชื่อมกลาง 

นายสุริศักดิ์ ศรีจักร 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
 (งบเงินอุดหนุน/

ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

นางชนกพร  แพงศร ี

40 โครงการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน
ธุรการสนับสนุนการบริหารงานภายใน
โรงเรียน 

1. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ 
 

60,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 2 บริหารท่ัวไป นางสาวเนตรนภา  แพงอก 
นางพิมภารัตน์  เชื่อมกลาง 

นางบุษริยา  พุทธวงค์   
นางสุภาดา  พงษ์วัน      

41 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน 

10,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 

มฐ.ท่ี 3 บริหารท่ัวไป นางสาวเนตรนภา  แพงอก 

นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน 
นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์ 
นางสาวศิริรัตน์ บุตะเคียน 
นางสาวพัชรี ทองสูรย์ 

42 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบภายในโรงเรียน 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

2. ติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ตามจุดท่ีสำคัญ 

3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

80,000 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 
 

มฐ.ท่ี 2 บริหารท่ัวไป นายสุริศักดิ์    ศรีจักร
นายพงศ์สันต์ิ ทรงศรีสด
นายวสันต์  รังไสย์ 

43 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
บริเวณโรงเรียน 

1. จัดซื้อจัดหาถังขยะ 
2. จัดระบบสุขาภิบาล 

30,000 มฐ.ท่ี 2 บริหารท่ัวไป นายพงศ์สันต์ิ  ทรงสีสด 

นายจำนงค์ ศรีกะชา 
นายสุริศักดิ์ ศรีจักร 
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 ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
(งบเงินอุดหนุน/
ค่าจัดการเรียน

การสอน) 
 

นายวสันต์ รังไสย์ 

 

 


