
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

               ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  2,223,900  บาท  และยอดจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่จัดอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ประมาณการงบประมาณ
ทั้งหมด   557,670  บาทจึงได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
              รายละเอียดของแผนงาน/โครงการและประมาณการงบประมาณ  จ านวนตามโครงสร้างการบริหารงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/ งาน/กลุ่ม

สาระฯ 

เงินในงบประมาณ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 

เงินอุดหนุน 

วิชาการ บริหารฯ 
ส ารอง
จ่าย 

ประมาณการงบประมาณ 557,670 1,556,730 444,780 222,390 2,781,570     

1 ฝ่ายบริหาร     126,510 222,390 348,900      

2 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ         0      

  2.1 กิจกรรมงานวิชาการ         0      

  
1.กิจกรรมแกไ้ขปัญหาระดับผลการเรียน 0,ร,มส  

  1,500     1,500  
นายสุรศักดิ ์ สมิดรัมย์         
นางสาวบุษบา  พชรบัณฑิตวงศ ์

วิชาการ 

  
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระฯ และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

  35,000     35,000  
นายสุรศักดิ ์ สมดิรัมย์ 
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก 

วิชาการ 

  
3. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

78,000   2,000   80,000  
นายธนา  ส ารวมจิตร        
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก 

วิชาการ 

  

4. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  5,000     5,000  

นายธนา  ส ารวมจิตร      
นายสุรศักดิ ์ สมิดรัมย์        
นางวนัสนันท์  สอนสมนึก 

วิชาการ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/ งาน/กลุ่ม

สาระฯ 

เงินในงบประมาณ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 

เงินอุดหนุน 

วิชาการ บริหารฯ 
ส ารอง
จ่าย 

  
5. โครงการศูนย์การเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  5,000     5,000  
นางนิธนันท์  เครือค า   
นายธนา  ส ารวมจิตร 

วิชาการ 

  6. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น   3,000     3,000  
นายธนา  ส ารวมจิตร   
นางสุกัญญา  เกาะสูงเนิน 

วิชาการ 

  7.โครงการห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสรา้งนิสัย รักการอ่าน     50,000   50,000  
นางสุกัญญา  เกาะสูงเนิน     
นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง 

วิชาการ 

  8. โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม         0  นางสุกัญญา  เกาะสูงเนิน        วิชาการ 

  9. โครงการโรงเรียนค าพ่อสอน         0  นางนิธนันท์  เครือค า วิชาการ 

  10. โครงการสะเตม็ศึกษา   2,000     2,000  
นายสุรศักดิ ์ สมิดรัมย์        
นางสาวนงลักษณ ์ ปาจุต ิ

วิชาการ 

  11. โครงการเปิดรั้วโรงเรียน 25,000       25,000  
นางวนัสนัท์  สอนสมนึก    
นายธนา  ส ารวมจิตร 

วิชาการ 

  12. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   5,000     5,000  
นางนิธนันท์  เครือค า       
นางสาวเขมสิตา  ต ารารัมย์ 

วิชาการ/สังคมศึกษาฯ 

  
13. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้(ห้องเรียนคณุภาพ) 

        0  
นางนิธนันท์  เครือค า วิชาการ 

  14. โครงการการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   5,000     5,000  นางนิธนันท์  เครือค า วิชาการ 

  15.โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   50,000 ·   50,000  
นางวนัสนันท ์ สอนสมนึก     
นางสาวนงลักษณ ์ ปาจุต ิ

วิชาการ/วิทยาศาสตร ์

  16.โครงการปฐมนิเทศ   3,000     3,000  
นายสุรศักดิ ์ สมดิรัมย ์ 
นายธนา  ส ารวมจิตร 

วิชาการ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/ งาน/กลุ่ม

สาระฯ 

เงินในงบประมาณ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 

เงินอุดหนุน 

วิชาการ บริหารฯ 
ส ารอง
จ่าย 

  17.โครงการ TO BE NUMBER DANCECISE   10,000     10,000  

นายธนา  ส ารวมจิตร,นางสาววรัญญา ปุราสะ
กัง,นายธีรภัทร ์ วัจนา,นางสาวเขมสิตา  ต ารา
รัมย,์นางสาวบุษบา  พชรศักดิ์บัณฑิต,นางสาว
อัญชนา  เกตุพันธ์ุ,นางสาวปนัดดา  ว่องไว,
นายเทอดศักดิ ์ ชาญประโคน 

วิชาการ 

  18.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานส านักงานวิชาการ     10,000   10,000  
นางวนัสนันท์  สอนสมนึก,นายสุร
ศักด์ิ  สมิดรัมย์,นางสาววรัญญา  ปุ
ราสะกัง,นางสาวปนัดดา  ว่องไว 

วิชาการ 

  
19.โครงการอบรมทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริม
ทักษะเรียนรู้แห่งศตวรรษที ่ 21 ดว้ยบอร์ด KidBright         0  

นายวินัส  ใยยอง        
นางสาวอัญชลิตา  อัมรานท ์

วิชาการ 

  20. โครงการปัจฉิมนิเทศ   8,000     8,000  
นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง   
นางสาวอัญชนา  เกตุพันธุ ์

วิชาการ 

  21. โครงการจัดซื้อและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ         0  
นายวินัส  ใยยอง             
นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท ์

งานสารสนเทศ/งาน
วิชาการ 

  22. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   33,730 16,270   50,000  
นายวินัส  ใยยอง             
นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท ์

งานสารสนเทศ/งาน
วิชาการ 

  23. โครงการค่ายพัฒนาผู้เรยีน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 51,670       51,670  
นายธนา  ส ารวมจิตร        
นางสุกัญญา  เกาะสูงเนิน 

งานพัฒนาผู้เรียน/ งาน
วิชาการ 

  24. โครงการแนะแนวในสถานศึกษา   7,000     7,000  
นายธนา  ส ารวมจิตร งานแนะแนว/ งาน

วิชาการ 

  
25.โครงการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

150,000       150,000  
นางวนัสนันท์  ปนัดดา วิชาการ 

  26. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา   5,000     5,000  
นางนิธนันท์  เครือค า  
อัญชลิตา 

งานประกันฯ/ งาน
วิชาการ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/ งาน/กลุ่ม

สาระฯ 

เงินในงบประมาณ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 

เงินอุดหนุน 

วิชาการ บริหารฯ 
ส ารอง
จ่าย 

  27.โครงการนิเทศการสอนและนิเทศข้ามกลุ่มสาระฯ         0  นางวนัสนันท์  สอนสมนึก      วิชาการ 

  2.2 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         0      

  1. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร ์   8,000     8,000  
นายสุรศักดิ ์ สมิดรัมย์ 
นางสาวนงลักษณ ์

กลุ่มสาระฯวิทย์/ งาน
วิชาการ 

  2.โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์   50,000     50,000  
นายสุรศักดิ ์ สมิดรัมย์ 
นางสาววนัสนันท ์สอนสมนึก 

กลุ่มสาระฯวิทย์/ งาน
วิชาการ 

  2.3 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         0      

  1. โครงการสัปดาห์คณิตศาสตร ์   6,500     6,500  
นางสาวอัญชนา  เกตุพันธ์
นางสาวปนัดดา  ว่องไว /
บุษบา 

กลุ่มสาระฯคณติ/ งาน
วิชาการ 

  2.โครงการสอนเสริมเพิม่ทักษะคณิตศาสตร ์   4,000     4,000  
นางสาวอญัชนา  เกตุพนัธ์/
นางสาวปนัดดา  ว่องไว /นางสาว
บุษบา  พชรบัณฑิตวงศ ์

กลุ่มสาระฯคณติ/ งาน
วิชาการ 

  3.โครงการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร ์   4,000     4,000  
นางสาวอญัชนา  เกตุพนัธ์/
นางสาวปนัดดา  ว่องไว /นางสาว
บุษบา  พชรบัณฑิตวงศ ์

กลุ่มสาระฯคณติ/ งาน
วิชาการ 

  2.4 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย         0      

  1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและสง่เสริม       การอ่าน   3,000     3,000  
นางสุกัญญา  เกาะสูงเนิน       
นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง 

กลุ่มสาระฯไทย/ งาน
วิชาการ 

  2. โครงการพัฒนาการอ่าน การเขยีน   2,000     2,000  
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง กลุ่มสาระฯไทย/ งาน

วิชาการ 

  3.โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาต ิ   10,000     10,000  
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง  
นายกรีฑาพล  แสนค า 

กลุ่มสาระฯไทย/ งาน
วิชาการ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/ งาน/กลุ่ม

สาระฯ 

เงินในงบประมาณ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 

เงินอุดหนุน 

วิชาการ บริหารฯ 
ส ารอง
จ่าย 

  2.5 กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ         0      

  1. โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   5,000     5,000  
นางสาวเขมสิตา ต ารารัมย ์  
นางล าจวน  สีพะรัง 

กลุ่มสาระฯสังคม/ งาน
วิชาการ 

  2. โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้มุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน   5,000     5,000  
นางสาวเขมสิตา ต ารารัมย ์ 
นางนิธนันท์  เครือค า 

กลุ่มสาระฯสังคม/ งาน
วิชาการ 

  3. โครงการมารยาทไทยในโรงเรียน   2,000     2,000  
นางสาวเขมสิตา ต ารารัมย ์  
นางสาวรติยา  บุญราช 

กลุ่มสาระฯสังคม/ งาน
วิชาการ 

  
4. โครงการปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้และจดัท า
ห้องเรียนเทคโนโลย ี

    50,000   50,000  
นางสาวเขมสิตา  ต ารารัมย์       
นางอรทัย  หงษ์สอ 

กลุ่มสาระฯสังคม/ งาน
วิชาการ 

  2.6 กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ         0      

  1. โครงการดนตรีในสวน 3,000       3,000  
นายเทอดศักดิ ์ชาญประโคน กลุ่มสาระฯศิลปะ/ งาน

วิชาการ 

  
2. โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้าน
สุนทรียภาพ 

10,000       10,000  
นายเทอดศักดิ ์ชาญประโคน กลุ่มสาระฯศิลปะ/ งาน

วิชาการ 

  
3. โครงการส่งเสรมิศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
โปงลาง 

  50,000     50,000  
นายเทอดศักดิ ์ชาญประโคน กลุ่มสาระฯศิลปะ/ งาน

วิชาการ 

  
4. โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องดนตร ีและจัดซื้อชุด
นาฏศิลป ์

  20,000     20,000  
นายเทอดศักดิ ์ชาญประโคน กลุ่มสาระฯศิลปะ/ งาน

วิชาการ 

  
5. โครงการSTEAMโนนเจริญพิทยาคมโมเดล
ผ่านศิราภรณ์ 

        0  

นางล ายง  เครือค า     
นางสาวเขมสิตา    ต ารารัมย ์ 
นายเทอดศักดิ ์   ชาญประโคน 

กลุ่มสาระฯศิลปะ/ งาน
วิชาการ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/ งาน/กลุ่ม

สาระฯ 

เงินในงบประมาณ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 

เงินอุดหนุน 

วิชาการ บริหารฯ 
ส ารอง
จ่าย 

  6. โครงการศลิปะกับชีวิต   5,000     5,000  
นายศักดา แสงประโคน กลุ่มสาระฯศิลปะ/ งาน

วิชาการ 

  7.โครงการซ่อมบ ารุงห้องเรียนดนตร ี     30,000   30,000  
นายเทอดศักดิ ์ชาญประโคน กลุ่มสาระฯศิลปะ/ งาน

วิชาการ 

  2.7 กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         0      

  1. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา         0  
นายชิดณรงค ์ สุทิมรัมย ์ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ 

งานวิชาการ 

  2. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 20,000 
  

    20,000  
นายชิดณรงค ์ สุทิมรัมย ์ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ 

งานวิชาการ 

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฬีา(กีฬาในระดับตา่ง) 20,000       20,000  
นายชิดณรงค ์ สุทิมรัมย ์ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ 

งานวิชาการ 

  4.โครงการพัฒนาปรับปรุงดูแลสระว่ายน้ า   20,000     20,000  
นายชิดณรงค ์ สุทิมรัมย ์ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ 

งานวิชาการ 

  2.8 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         0      

  
1.วันส าคัญและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

  6,000     6,000  
นายนราวิชญ ์ สีสุราช       
นายธีรภัทร ์ วัจนา 

  

  
2. โครงการยกระดับทางภาษาเพือ่พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่ศตวรรษที ่  21 

  7,000     7,000  
นายนราวิชญ ์ สีสุราช กลุ่มสาระฯภาษา ต่างประเทศ/ 

งานวิชาการ 

  
3. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ    

  10,000     10,000  
นางสาวสรยา  คิดประโคน     
นายธีรภัทร์  วัจนา     

กลุ่มสาระฯภาษา ต่างประเทศ/ 
งานวิชาการ 

 
4. โครงการนวดแผนไทยบรูณาการภาษาอังกฤษเพื่อ
การสร้างงานอาชีพ 

  3,000     3,000  
นางสาวนิตยา จ าปาวะด ี    
นางสุกัญญา  เกาะสูงเนิน 

กลุ่มสาระฯภาษา ต่างประเทศ/ 
งานวิชาการ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/ งาน/กลุ่ม

สาระฯ 

เงินในงบประมาณ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 

เงินอุดหนุน 

วิชาการ บริหารฯ 
ส ารอง
จ่าย 

3 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล         0      

  3.1 งานบุคลากร         0      

  1. โครงการพัฒนาบุคลากร   80,000     80,000  
นายทอดศักดิ ์ ชาญประโคน งานบุคลากรฯ/ งาน

บุคคล 

  2. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร         0  
นายทอดศักดิ ์ ชาญประโคน งานบุคลากรฯ/ งาน

บุคคล 

  
3.โครงการจดัท าข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3,000     3,000  
นายธีรภัทร ์ วัจนา งานบุคลากรฯ/ งาน

บุคคล 

  4. โครงการโรงเรียนคณุธรรม  สพฐ.   3,000     3,000  
นายนพรัตน์  จรูญประโคน      
นายมิตรชัย  สิงห์วงศ์ 

งานบุคลากรฯ/ งาน
บุคคล 

  
5.เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“โรงเรียนสุจรติ” (กิจกรรมค่ายเยาวชนคน
ดีของแผ่นดิน) 

  3,000     3,000  

นางล ายง  เครือค า        นาย
นราวิชญ ์ สีสุราช      นาย
นพรัตน์  จรูญประโคน 

งานบุคคล 

  
6.โครงการส่งเสริมคณุธรรมและงานอาชีพโรงเรียนดี
ประจ าต าบล 

  3,000     3,000  
นางล ายง  เครือค า งานบุคคล 

  3.2 งานกิจการนักเรียน               

  1. โครงการวันส าคัญของชาต ิ   6,000     6,000  
นายมิตรชัย  สิงห์วงศ์        
นายนราวิชญ ์ สีสุราช      
นายนพรัตน์  จรูญประโคน 

งานกิจการฯ/ งานบุคคล 

  2. โครงการวันส าคัญของโรงเรียน   
 

21,000 
 

    21,000  

นายกรีฑาพล  แสนค า, 
นายมิตรชัย  สิงห์วงศ์   
นายนราวิชญ ์ สีสุราช 
,นายนพรัตน์  จรูญประโคน,  
นายศักดา  แสงประโคน 

งานกิจการฯ/ งานบุคคล 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/ งาน/กลุ่ม

สาระฯ 

เงินในงบประมาณ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 

เงินอุดหนุน 

วิชาการ บริหารฯ 
ส ารอง
จ่าย 

  
3. โครงการส่งเสรมิผูเ้รียนใหม้ีศักยภาพสู่ศตวรรษที ่ 
21 

  49,000     49,000  

นายกรีฑาพล  แสนค า, 
นายมิตรชัย  สิงห์วงศ์   
นายนราวิชญ ์ สีสุราช, 
นายนพรัตน์  จรูญประโคน,  
นายศักดา  แสงประโคน 

งานกิจการฯ/ งานบุคคล 

  4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน 50,000       50,000  
นายนพรัตน ์ จรูญประโคน     
นายนราวชิญ ์ สีสุราช         
นายมิตรชัย  สิงห์วงศ ์

งานกิจการฯ/ งานบุคคล 

4 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ         0      

  4.1 งานการเงิน         0      

  
1. โครงการการบริหารจัดการงบประมาณ(รายจ่าย
ประจ า) 

  500,000 
  

  500,000  
นางสุดารตัน ์สุขผดุง งานการเงิน/ งาน

งบประมาณ 

  2. โครงการธนาคารโรงเรียน   1,000 
  

  1,000  
นางพิมพ์กมล  สุขไชยอนันต์ งานการเงิน/ งาน

งบประมาณ 

  4.2 งานพัสด ุ         0      

  1. โครงการจัดซื้อวัสดสุ านักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   200,000 
  

  200,000  
นางล าจวน  สีพะรัง งานพัสดุ/ งาน

งบประมาณ 
  4.3 งานแผนงาน นโยบายและจดัสรรงบประมาณ         0      

  
1. โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีและแผนกล
ยุทธ์ 

  10,000     10,000  
นางสาวเขมสิตา  ต ารารัมย์  
นางสาวสรยา  คิดประโคน      
นายธีรภัทร์  วัจนา 

งานแผนงานฯ/ งาน
งบประมาณ 

5 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป         0      
5 .1 งานธุรการ        



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/ งาน/กลุ่ม

สาระฯ 

เงินในงบประมาณ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 

เงินอุดหนุน 

วิชาการ บริหารฯ 
ส ารอง
จ่าย 

  
1. โครงการจัดซื้อวัสดสุ านักงานผูอ้ านวยการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

    150,000   150,000  
นางสาวเขมสิตา  ต ารารัมย์  
นางสาวสรยา  คิดประโคน      
นายธีรภัทร์  วัจนา 

งานธุรการ/ งานบริหาร
ทั่วไป 

  2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพส านักงานธุรการ   10,000     10,000  
นางสาวเขมสิตา  ต ารารัมย์  
นางสาวสรยา  คิดประโคน      

งานธุรการ/ งานบริหาร
ทั่วไป 

  3. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์   5,000     5,000  
นางสาวนิตยา  จ าปาวะด ี งานธุรการ/ งานบริหาร

ทั่วไป 

  5.2 งานโสตทัศนศึกษา         0      

  1. โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา     10,000   10,000  
นายวินัส ใยยอง         
นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท ์

งานโสตฯ/ งานบริหาร
ทั่วไป 

  
2. โครงการ·อบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลในรูปแบบ·DLTV&DLIT 

  2,000     2,000  
นายวินัส ใยยอง         
นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท ์

งานโสตฯ/ งานบริหาร
ทั่วไป 

  3.โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลย ี 150,000       150,000  
นายวินัส ใยยอง         
นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท ์

งานโสตฯ/ งานบริหาร
ทั่วไป 

  4.โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ   54,000     54,000  นายวินัส ใยยอง งานโสตฯ/ งานบริหารทัว่ไป 

  
5.โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอประชุมและ
ห้องโสตทัศนศึกษา 

  0     0  
นายวินัส ใยยอง งานโสตฯ/ งานบริหาร

ทั่วไป 

  5.3 งานอนามัยโรงเรียน         0      

 
1. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาลและวัสดุ
ครุภณัฑ์ประจ าห้องพยาบาล 

  7,000     7,000  
นางสาวอรทัย  หงษ์สอ     
นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนันท์ 

งานอนามัยฯ/ งาน
บริหารทั่วไป 

 2. โครงการอบรมความรูด้้านสุขภาพ   1,000     1,000  
นางสาวอรทัย  หงษ์สอ     
นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนันท์ 

งานอนามัยฯ/ งาน
บริหารทั่วไป 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/ งาน/กลุ่ม

สาระฯ 

เงินในงบประมาณ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 

เงินอุดหนุน 

วิชาการ บริหารฯ 
ส ารอง
จ่าย 

  5.4 งานอาคารสถานที ่         0      

  1.ปรับปรุงเวทีโรงยมิ   

200,000 

    

200,000  

นายสามารถ ยงปัญญา   
นายกนก  นาประโคน     

นายหลักชัย  เนริกูล   นาง

พิมพ์กมน  สุขไชยอนันต์ 

งานอาคารฯ/ งาน
บริหารทั่วไป 

  2.ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดท ากันสาดหน้าอาคาร1,3และข้างหอประชุม
เล็ก 

      

  3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ       

  4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกรองน้ า       

  5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร       

  7. โครงการจัดท าห้องน้ าครูอาคาร3       

  
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซม
รถจักรยานยนต ์

      

  9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้า       

  10. โครงการจัดท าฐานพระบรมฉายาลักษณ ์       

 11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร    

 12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน    

  13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู       

  14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและสระว่ายน้ า       

  15. โครงการซ่อมแซมโตะ๊เก้าอ้ี       

  16.โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล       

  
17. โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ วสัดอุุปกรณ์อาคาร ห้อง
ส านักงาน 

      

รวม 557,670 1,556,730 444,780 222,390 2,781,570   
 


