
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการรายรับงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน จ านวนคน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 รายหัวนักเรียน    ม. ต้น 3,500 183 640,500.00   

  รายหัวนักเรียน    ม.ปลาย 3,800 182 691,600.00   

      รวม 365 1,332,100.00   

2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม. ต้น 880 183 161,040.00   

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 950 182 172,900.00   

      รวม 365 333,940.00   

3 หนังสือเรียน ม.1   808 60 48,480.00   

  หนังสือเรียน ม.2   921 65 59,865.00   

  หนังสือเรียน ม.3   996 58 57,768.00   

  หนังสือเรียน ม.4   1,384 74 102,416.00   

  หนังสือเรียน ม.5   1,326 51 67,626.00   

  หนังสือเรียน ม.6   1,164 57 66,348.00   

  ค่าหนังสือเรียน   รวม 365 402,503.00   

4 อุปกรณ์การเรียน  ม. ต้น 420 183 76,860.00   

  อุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย 460 182 83,720.00   

  แจกเด็ก รายคน   รวม 365 160,580.00   

5 เครื่องแบบ  ม. ต้น 450 183 82,350.00   

  เครื่องแบบ  ม.ปลาย 500 182 91,000.00   

  แจกเด็ก รายคน   รวม 365 173,350.00   

6 เงินสนับสนุน จาก อบจ - ครูจีน     0.00   

7 ครูวิกฤต   12 15,000 180,000.00   

8 เจ้าหน้าที่ธุรการ   12 15,000 180,000.00   

9 เงิน ระดมทรัพย์  ปี 2565 369 2,300 848,700.00   

เงินเหลือยกมา          



10 เงินอุดหนุน  กศพฐ. ธ.กรุงไทย 1 
      

211,857.74  
211,857.74   

11 เงินอุดหนุน (ถอนกรุงไทยมาฝาก ธกส.) 1 
      
178,914.19  

178,914.19   

12 เงินรายได้สถานศึกษา,ระดมทรัพย์ (ธกส.) 1 
      

531,832.80  
531,832.80   

13 เงินรายได้จากร้านค้าสวัสดิการ  1 
         

20,000.00  
20,000.00   

  รวมทั้งสิ้น 4,553,777.73  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                 
มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

                

โครงการที่   1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  

                

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เวลา 
จ านวน

เงิน 
จ านวน
หน่วย 

รวมเงินที่
ได้รับจัดสรร 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 
1.1.1 กิจรรมติวเข้มก่อนสอบ ภาค2/65 2,000 1 2,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป อนุธิดา    

1.1.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

2,000 1 2,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป อนุธิดา    

1.1.3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 24 มิ.ย. 65 4,000 1 4,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป อนุธิดา    
1.1.4 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29.กค.65 4,000 1 4,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป อนุธิดา    

1.1.5 กิจกรรมแข่งขันค าคม 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป อนุธิดา    

1.1.6 วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาทักษะภาษาไทย 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

10,000 1 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป อนุธิดา    

1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ศาสตร์                  

1.2.1 วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี พัฒนาทักษะวิทย์ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

20,000 1 20,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศิริอร   

1.2.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

10,000 1 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศิริอร   



1.2.3 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
15-19ส.ค.

65 
10,000 1 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศิริอร   

1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป     

1.3.1 วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 1 15,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป กาญจนา   

1.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา                 

1.4.1 วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาทักษะสังคมศึกษา ฯ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

10,000 1 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ดวงกมล   

1.4.2 กิจกรรมวันส าคัญของไทย 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

8,000 1 8,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ดวงกมล   

1.4.3 กิจกรรมวันอาเซียน 8 ส.ค. 65 2,000 1 2,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ดวงกมล   
1.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 

1.5.1 
วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 1 15,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป เพชรรัตน์   

1.5.2 วันคริสต์มาส 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป เพชรรัตน์   

1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 

1.6.1 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 1 15,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป จินตนา   

1.6.2 
จัดซื้อเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง พ.ค.65- 

มี.ค.66 
10,000 1 10,000 

เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป 
จินตนา   

1.6.3 ซ่อมแซมเครื่องดนตรี 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 1 15,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป จินตนา   



1.6.4 การจัดนิทรรศการศิลปะ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

3,000 1 3,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป จินตนา   

1.7 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

        
    

    

1.7.1 วัสดุ อุปปกรณ์กีฬา 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

30,000 1 30,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป เอกรินทร์   

1.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                 

1.8.1 วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาทักษะการงานอาชีพ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

20,000 1 20,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป มณฑิรา   

1.8.2 โครงการปลูกผักไร้ดิน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 1 15,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป มณฑิรา   

1.8.3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 1 15,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป มณฑิรา   

1.9 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปลูก
จิตส านึกรักการอ่าน  8  กลุ่ม 

        
    

    

1.9.1 กิจกรรมรักการอ่านสู่อาเซียน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 1 1,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

1.9.2 
ปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุด/ห้องสมุดสี
เขียว 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

10,000 1 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

1.9.3 ต้นไม้ความรู้ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 1 1,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

1.9.4 แข่งขันตอบปัญหา  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 1 1,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

1.9.5 เล่มโปรดของฉัน  (บันทึกการอ่าน) 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 1 1,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   



1.9.6 เล่าสู่กันฟัง 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 1 1,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

1.9.7 สารคด ี 5  นาท ี (เสียงตามสาย) 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 1 1,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

1.9.8 หนังสือเสนอหน้า  (บรรณนิทัศน์ ) 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 1 1,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

1.9.9 รับความรู้สู่การอ่าน  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 1 1,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

1.10 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ                 
1.10.1 หนังสือเรียน ม.1 เม.ย 65 808 60 48,480 เฉพาะเจาะจง เรียนฟรี 15 ปี เพชรรัตน์   
1.10.2 หนังสือเรียน ม.2 เม.ย 65 921 65 59,865 เฉพาะเจาะจง เรียนฟรี 15 ปี เพชรรัตน์   
1.10.3 หนังสือเรียน ม.3 เม.ย 65 996 58 57,768 เฉพาะเจาะจง เรียนฟรี 15 ปี เพชรรัตน์   
1.10.4 หนังสือเรียน ม.4 เม.ย 65 1,384 74 102,416 เฉพาะเจาะจง เรียนฟรี 15 ปี เพชรรัตน์   
1.10.5 หนังสือเรียน ม.5 เม.ย 65 1,326 51 67,626 เฉพาะเจาะจง เรียนฟรี 15 ปี เพชรรัตน์   
1.10.6 หนังสือเรียน ม.6 เม.ย 65 1,164 57 66,348 เฉพาะเจาะจง เรียนฟรี 15 ปี เพชรรัตน์   

1.11 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ     365           
  อุปกรณ์การเรียน ม.ต้น พ.ค 65 420 183 76,860 เฉพาะเจาะจง เรียนฟรี 15 ปี เพชรรัตน์   
  อุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย พ.ค 65 460 182 83,720 เฉพาะเจาะจง เรียนฟรี 15 ปี เพชรรัตน์   
1.12 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ                 
  เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น พ.ค 65 450 183 82,350 เฉพาะเจาะจง เรียนฟรี 15 ปี เพชรรัตน์   
  เครื่องแบบนักเรียน ม.ปลาย พ.ค 65 500 182 91,000 เฉพาะเจาะจง เรียนฟรี 15 ปี เพชรรัตน์   
1.13 โครงการ One Student One Produce                 



  
ค่าวัสดุจัดแสดงผลงานนักเรียนและ
นิทรรศการ 

5-6 ก.ย. 65 10,000 1 10,000 
เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป 

พนิดา   

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
โครงการที่   2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เวลา 
จ านวน

เงิน 
จ านวน
หน่วย 

รวมเงินที่
ได้รับจัดสรร 

    ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

2.1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ม. ต้น     183       33,914   

2.1.1 ลูกเสือ-เนตรนารี ม. 1 กพ. -มี.ค 66 158 60 9,480 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
จินตนา   

2.1.2 ลูกเสือ-เนตรนารี ม. 2 กพ. -มี.ค 66 158 65 10,270 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
จินตนา   

2.1.3 ลูกเสือ-เนตรนารี ม. 3 กพ. -มี.ค 66 158 58 9,164 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
จินตนา   

2.1.4 กิจกกรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
จินตนา   

2.2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ม. ปลาย             31,486   

2.2.1 นศท. ม.4 - 6  ม.ปลาย 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

173 182 31,486 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
สุริยันห์ / 
นววรรณ 

  

2.2.2 อนุรักษ์ทรัพยากร ม.4-6 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

              

2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา     365 0     60,400   

2.3.1 ทัศนศึกษา ม. 1 มี.ค 66 158 60 9,480 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
พนิดา   



2.3.2 ทัศนศึกษา ม. 2 มี.ค 66 158 65 10,270 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
พนิดา   

2.3.3 ทัศนศึกษา ม. 3 มี.ค 66 158 58 9,164 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
พนิดา   

2.3.4 ทัศนศึกษา ม. 4 มี.ค 66 173 74 12,802 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
พนิดา   

2.3.5 ทัศนศึกษา ม. 5 มี.ค 66 173 51 8,823 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
พนิดา   

2.3.6 ทัศนศึกษา ม. 6 มี.ค 66 173 57 9,861 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
พนิดา   

2.3 กิจกรรมค่ายวิชาการ      365       60,400   

2.3.1 
ค่ายวิทยาศาสตร์  (ทะเลไทย)    พ.ค.65- 

มี.ค.66 
    

      
ศิริอร   

2.3.2 
ค่ายสังคมศึกษา  พ.ค.65- 

มี.ค.66 
  

 
 

      
ดวงกมล   

2.3.3 
ค่ายภาษาต่างประเทศ    พ.ค.65- 

มี.ค.66 
158 183 

28,914 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
เพชรรัตน์   

2.3.4 
ค่ายศิลปะ   พ.ค.65- 

มี.ค.66 
173 182 

31,486 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
จินตนา   

2.4 กิจกรรมพัฒนาการศึกษา ICT             470,800   

2.4.1 พัฒนา ICT  ม. ต้น 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

316 183 57,828 เฉพาะเจาะจง บ ารุงการศึกษา สุริยันห์  เช่า
เครื่อง 
พร้อม

อุปกรณ์ 2.4.2 พัฒนา ICT  ม. ปลาย 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

346 182 62,972 เฉพาะเจาะจง บ ารุงการศึกษา สุริยันห์ 



2.4.3 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ระบบการเรียนการ
สอน ICT 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 350 350,000 เฉพาะเจาะจง บ ารุงการศึกษา สุริยันห์ 
สื่อ 31 
เครื่อง 

2.5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   .         101,970   

2.5.1 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

2,000 1 2,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศุภชัย   

2.5.2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศุภชัย   

2.5.3 โครงการส่งเสริมวินัยจราจรในโรงเรียน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศุภชัย   

2.5.4 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

8,000 1 8,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศุภชัย   

2.5.5 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พ.ค.65- 

มี.ค.66 
200 30 6,000 

เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป 
ศุภชัย   

2.5.6 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม  ม. 1 พ.ค.65- 

มี.ค.66 
60 80 

4,800 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป 
ศุภชัย   

2.5.7 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม  ม. 4 พ.ค.65- 

มี.ค.66 
74 80 

5,920 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป 
ศุภชัย   

2.5.8 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

50 365 18,250 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศุภชัย   

2.5.9 จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาด  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

200 50 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศุภชัย   

2.5.10 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องเรียน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,500 18 27,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

2.5.11 กิจกรรมรักน้องปรองดองพ่ี  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป จินตนา   



2.5.12 กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป จินตนา   

2.6 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี   .             
2.6.1 วันวิสาขบูชา 15 พ.ค. 65     0     ดวงกมล   
2.6.2 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 65     0     ศุภชัย   
2.6.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีนาถ 3 มิ.ย. 65 3,000 1 3,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศิริอร   
2.6.4 วันสถาปณาลูกเสือ 1 ก.ค. 65     0     วัชระ   
2.6.5 วันอาสาฬบูชา 13 ก.ค. 65 1,500 1 1,500 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ดวงกมล   
2.6.6 วันเข้าพรรษา 14 ก.ค. 65 1,500 1 1,500 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ดวงกมล   
2.6.7 วันพระราชสมภพ พระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 65 3,000 1 3,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศิริอร   
2.6.8 วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 65 1,500 1 1,500 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศิริอร   
2.6.9 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค. 65     0     ศิริอร   

2.6.10 วันออกพรรษา 9 ต.ค. 65     0     ดวงกมล   
2.6.11 วันสวรรคต ร.9 13 ต.ค. 65 1,500 1 1,500 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศิริอร   
2.6.12 วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65 1,500 1 1,500 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศิริอร   
2.6.13 วันลอยกระทง 7 พ.ย. 65     0     มณฑิรา   
2.6.14 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 65 1,500 1 1,500 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศิริอร   
2.6.15 วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 65     0     จิรวัฒน ์   

2.6.16 วันคริสตร์มาส 25 ธ.ค. 65 5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
เพชรรัตน์   

2.6.17 วันสิ้นปี -วันต้อนรับปีใหม่ ขพ. 30 ธ.ค. 65 100 365 36,500 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
ศุภชัย   



2.6.18 วันปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6 11 มี.ค. 65 100 365 36,500 เฉพาะเจาะจง 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
พนิดา   

2.6.19 วันครบรอบ 31 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน 11 มี.ค. 65 10,000 1 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   
กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
มาตรฐานที ่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการที่    3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เวลา 
จ านวน

เงิน 
จ านวน
หน่วย 

รวมเงินที่
ได้รับจัดสรร 

    ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

3.1 สาธารณูปโภค             472,000   

3.1.1 ค่าน้ า 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

500 12 6,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป เพชรรัตน์   

3.1.2 ค่าไฟฟ้า  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

31,000 12 372,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป เพชรรัตน์   

3.1.3 ค่าโทรศัพท์ /ค่าส่งเอกสาร 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

2,000 12 24,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป เพชรรัตน์   

3.1.4 
วัสดุส านักงาน ค่ากระดาษ,หมึก,ค่าท า
ส าเนา  

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

70,000 1 70,000 
เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป 

ดวงกมล   

3.2 
โครงการจัดซื้อ-เช่า ซ่อมบ ารุง ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 

  
    0         

3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ งานตัดต่อวิดีโอ  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

30,000 1 30,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.2.2 ชุดอุปกรณ์ IOT และชุดไมโครบิต 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

12,000 1 12,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   



3.2.3 ชุดอุปกรณ์ สมาร์ทฟาร์ม  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 1 15,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.2.4 ค่าเช่าเวปไชต์โรงเรียน และอินเตอร์เน็ต 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 1 15,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.2.5 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  พ.ค.65- 

มี.ค.66 
25,000 1 25,000 

เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์ 
  

3.2.6 หมึกเครื่องพิมพ์/กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 1 15,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.2.7 
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี  

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

30,000 1 30,000 
เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์ 

  

3.3 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

                

3.3.1 ระบบไฟฟ้า 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

40,000 1 40,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.2 ระบบน้ าดื่มน้ าใช้ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

20,000 1 20,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.3 ระบบความปลอดภัย 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 1 15,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.4 
ระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิด พ.ค.65- 

มี.ค.66 
40,000 1 40,000 

เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป 
สุริยันห์   

3.3.5 ระบบเสียง 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

30,000 1 30,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.6 ค่าจ้างตัดหญ้า 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

3,500 6 21,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   



3.3.7 โต๊ะ / ผ้าคลุมโต๊ะ  /จัดตกแต่งอาคาร 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

30,000 1 30,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.8 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารและภูมิทัศน์ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

50,000 1 50,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.9 ซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอ้ีครู  ตู้เอกสาร   
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 10 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.10 ซ่อมแชม /จัดหา โต๊ะนักเรียน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

300 200 60,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.11 ซ่อมแชม /จัดหา เก้าอ้ีนักเรียน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

250 200 50,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.12 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ส านักงาน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

30,000 2 60,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.13 ปรับปรุงห้องป้ายนิเทศ  สารสนเทศ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

40,000 1 40,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.14 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ รถตู้ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

10,000 1 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.15 น้ ามันเชื้อเพลิง  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

10,000 1 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.16 ประกันอุบัติเหตุ ฯ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

230 365 83,950 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.17 ประกันอุปกรณ์   
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

70 365 25,550 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.3.18 จัดซื้อ,ซ่อมแซมพัดลมปรับอากาศนักเรียน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,500 30 45,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

3.4 งานชุมชนสัมพันธ์                 



3.4.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

          รัตนา   

3.4.2 ค่าเช่าเก้าอ้ี 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5 1,000 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

3.4.3 อาหาร / เครื่องดื่ม 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

20 1,000 20,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

3.4.4 ค่าเอกสาร ปชส. 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5 1,000 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

3.5 คณะกรรมการสถานศึกษา                 

3.5.1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 3 3,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

3.5.2 เอกสารประกอบการประชุม 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

100 20 2,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

3.6 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน                 

3.6.1 ของที่ระลึก หน่วยการต่าง ๆ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

500 24 12,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

3.7 
กิจกรรมดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัย
บุคลากร 

                

3.7.1 งานอนามัยโรงเรียน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

10,000 1 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป มณฑิรา   

3.7.2 งานป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

50,000 1 50,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป มณฑิรา   

3.8 งบส ารอง ไม่เกินร้อยละ 10        265,675     265,675   
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการที่  4 . โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เวลา 
จ านวน

เงิน 
จ านวน
หน่วย 

รวมเงินที่
ได้รับจัดสรร 

    ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

4.1  อบรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร                  

  
อบรม ประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

100,000 1 100,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ศิริอร   

4.2 
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฎิบัติงานใน
สถานศึกษา 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

          
ศิริอร   

4.2.1 ครูวิกฤต 1 คน   ( งบ สพม.) 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 12 180,000 เฉพาะเจาะจง ต้นสังกัด ศิริอร   

4.2.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000 12 180,000 เฉพาะเจาะจง ต้นสังกัด ศิริอร   

4.2.3 นักการ   1  คน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

9,000 12 108,000 เฉพาะเจาะจง บ ารุงการศึกษา ศิริอร   

4.2.4 แม่บ้าน   1  คน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

7,500 12 90,000 เฉพาะเจาะจง บ ารุงการศึกษา ศิริอร   

5.4 ค่าค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก                   
4.3 สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร                 
กลยุทธ์ที ่   5  ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการที่  5 โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เวลา 
จ านวน

เงิน 
จ านวน
หน่วย 

รวมเงินที่
ได้รับจัดสรร 

    ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 



5.1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล                  

5.1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

              

5.1.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

200 100 20,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   

5.1.3 เอกสารประกอบกิจกรรม 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

              

5.2 จัดติว ม.3  O net                 

   ค่าอาหารเครื่องดื่ม เอกสารคู่มือ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

200 58 11,600 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   

5.3 
สอนเสริมเติมเต็ม ม.ปลาย GAT,PAT,O 
net 

      0         

  ค่าเอกสารคู่มือ  19 ชุด ๆ ละ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

545 80 43,600 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   

  ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

200 80 16,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   

5.4 กิจกรรม Open House กพ.65               

  ประชาสัมพันธ์ ไวนิล เอกสาร แผ่นพับ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   

  วัสดุ อุปกรณ์ จัดนิทรรศการ  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

2,000 10 20,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   

5.5 กิจกรรมกีฬาภายใน                  
  แข่งขัน กีฬาภายใน สนับสนุน หน่วยส ี ก.ค.-ส.ค. 65 5,000 4 20,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป เอกรินทร์   
  ค่าด าเนินการแข่งขัน อุปกรณ์ กองกลาง ก.ค.-ส.ค. 65 20,000 1 20,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป เอกรินทร์   



5.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับสพม.ขึ้นไป                 
  ค่า วัสดุฝึก/พาหนะ/อาหาร/ที่พัก   50,000 1 50,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   
5.7 กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับจังหวัด                 
  ค่า วัสดุฝึก/พาหนะ/อาหาร   50,000 1 50,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   
5.8 กิจกรรมทดสอบระดับชาติ onet  ม.3                 
  ค่าอาหารกลางวันคนละ 50 บาท 2 วัน   100 58 5,800 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   
  ค่าพาหนะ 1 คัน ๆ  5,500 บาท 2 วัน   5,500 2 11,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   
5.9 กิจกรรมทดสอบระดับชาติ onet  ม.6                 
  ค่าอาหารกลางวันคนละ50 บาท 2 วัน   100 57 5,700 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   
  ค่าพาหนะ 1 คัน ๆ  5,500 บาท 2 วัน   5,500 2 11,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   
5.10 กิจกรรม สมป. ชุมพร                 
  สมทบรายหัว ตามมติที่ประชุม สมป.  มิ.ย-ก.ค65 20 365 7,300 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป พนิดา   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เวลา 
จ านวน

เงิน 
จ านวน
หน่วย 

รวมเงินที่
ได้รับจัดสรร 

    ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

5.11 กิจกรรมตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด       0         

5.11.1 พระราโชบาย 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยัณห์   

5.11.2 นโยบายสพฐ 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป เกสร   

5.11.3 นโยบายท้องถิ่น 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   

5.11.4 โรงเรียนปลอดขยะ  
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป รัตนา   



5.11.5 โรงเรียนสุจริต / ต้านทุจริตศึกษา 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ดวงกมล   

5.11.6 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000 1 5,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป เกสร   

5.11.7 ยุวบุตร (หนึ่งวันพระ 1ห้องเรียน) 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000 1 1,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป ดวงกมล   

5.11.8 เศรษฐกิจพอเพียง (สวนสวยโรงเรียนงาม) 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

10,000 1 10,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป มณฑิรา   

5.12 กิจกรรมพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี        0         

5.12.1 ทีวีสีไม่น้อยกว่า  65 นิ้ว  LED Smart Tv     
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

20,000 2 40,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

5.12.2 เครื่องขยายเสียงพร้อมไมล์   
พ.ค.65- 
มี.ค.66 

2,000 10 20,000 เฉพาะเจาะจง อุดหนุนทั่วไป สุริยันห์   

งบประมาณรายรับ 4,554,578 บาท 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1 1,009,433 บาท 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 856,970 บาท 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3 1,632,175 บาท 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4 658,000 บาท 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5 398,000 บาท 
รวมงบประมาณรายจ่าย 4,554,578 บาท 



 


