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ส่วนที่ 3 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

สรุปวิเคราะห์กรอบวงเงินงบประมาณปีการศึกษา 2564 

1. แผนการใช้จ่ายเงิน/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2564 
2. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแยกตามกลุม่งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบเงินอดุหนุนรายหัวและ 
    งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. สรุปการจดัสรรงบอดุหนุนรายหัวแยกตามโครงการ  
5. สรุปการจดัสรรงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแยกตามโครงการ   
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ส่วนที่ 3 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/สรุปวิเคราะห์กรอบวงเงินงบประมาณปกีารศึกษา 2564 

1. แผนการใช้จ่ายเงิน/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2564 
 
 1.1 จำนวนเงินงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
  1.1.1งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนเงิน รวม(บาท) 
ม.1 400 3,500 1,400,000 
ม.2 350 3,500 1,225,000 
ม.3 335 3,500 1,172,500 

รวม ม.ต้น 1,085 3,500 3,797,500 
ม.4 250 3,800 950,000 
ม.5 232 3,800 881,600 
ม.6 194 3,800 737,200 

รวม ม.ปลาย 676 3,800 2,568,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,761 - 6,366,300 

หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล 9 ธ.ค.2563 สำหรับนักเรียน ม.2,3,5 และ 6 
 
  1.1.2 งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวเงินเรียนฟรี 15 ปี 
                        1. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนเงินรายหัว/ปี รวมเป็นเงิน 
ม.1 400 880 352,000 
ม.2 350 880 308,000 
ม.3 335 880 294,800 

รวม ม.ต้น 1,085 880 954,800 
ม.4 250 950 237,500 
ม.5 232 950 220,400 
ม.6 194 950 184,300 

รวม ม.ปลาย 676 950 642,200 
รวมทั้งสิ้น 1,761 - 1,597,000 

หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล 9 ธ.ค.2563สำหรับนักเรียน ม.2,3,5 และ 6 
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                         2. งบเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ที ่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน 
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน  373,603.55 
2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  177,375.92 
3 ค่าหนังสือแบบเรียน จำนวน  523,685.75 

 
หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
              1.1.3 งบประมาณรายได้สถานศึกษา   

ที ่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน 
1 เงินรายได้สถานศึกษา (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)      474,000 
2 ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ( 1,761x800) 1,408,800 
3 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    

  
หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
            1.1.4 งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 2563 

ที ่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน 
1 งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 2563       112,401.90 
2 งบเหลือจ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  2563 1,554,155.23 

 
       

 
งบประมาณเหลือจ่ายอ่ืนๆ  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
1. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 78.65 บาท 
2. เงินบำรุงลูกเสือประจำปี จำนวน 5,598.44 บาท 
3. เงินบำรุงยุวกาชาดประจำปี จำนวน 19,234.66 บาท 
4. เงินบริจาคเงินทุนเพ่ือการศึกษา จำนวน 40,771.42 บาท 
5. เงินบริจาคเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารพยาบาล จำนวน 250,000 บาท 
6. เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 115.70 บาท 
7. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 8,404.92 บาท 
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1.2 การจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
ที ่ รายการ/ฝ่าย/กลุ่มงาน จำนวนเงินที่ได้รับ

จัดสรร 
หมายเหตุ 

1 ค่าสาธารณูปโภค 1,400,000  
2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 140,000  
3 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 1,419,600  

รวมเป็นเงิน 2,959,600  
คงเหลือ 6,366,300 – 2,959,600 = 3,406,700 

4 ฝ่ายวิชาการ     70% 2,384,690  
5 งบบริหารทั่วไป 20%  

-กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-กลุ่มงานนโยบายและแผน 

681,340  
 

6 งบสำรองจ่าย    10 % 340,670  
รวมเป็นเงิน 3,406,700  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,366,300  
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1.3 การจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ที ่ รายการ/ฝ่าย/กลุ่มงาน 
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงิน 

(บาท เงินอุดหนุน งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1 ค่าสาธารณูปโภค 1,400,000 - 1,400,000 
2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 140,000 - 140,000 
3 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 1,419,600 - 1,419,600 
4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต    

รวมเป็นเงิน 2,959,600  2,959,600 
5 ฝ่ายวิชาการ     70 % 2,384,690 1,270,000 3,654,690 
6 งบบริหารทั่วไป 20 %  

-กลุ่มงานนโยบายและแผน 
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

681,340 327,000 1,008,340 

7 งบสำรองจ่าย    10 % 340,670 -  
รวมเป็นเงิน ( รายการที่ 5-7) 3,406,700 1,597,000 5,003,700 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (งบ ปี 2564) (6,366,300) (1,597,000) (7,963,300) 
8 งบเหลือจ่าย   ปี 2563 457,416 1,666,775 2,124,191 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,823,761 3,263,775 10,087,491 
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2. การสรรงบประมาณประเภทงบอุดหนุนรายหัวและงบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนแยกตามกลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 
 

ที ่  รายการ/งาน/ฝ่าย  

 จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร  
 รวมเป็น

เงิน  เงินอุดหนุน 

คิดเป็นร้อยละ
ของเงินในกลุ่ม/

ฝ่าย 
(เงินอุดหนุน) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนาฯ 

คิดเป็นร้อยละของ
เงินในกลุ่ม/ฝ่าย
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

1  จัดการบริการสาธารณูปโภค     1,400,000 48.24 - - 1,400,000 

2  ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  140,000 5.17 - - 140,000 

3  ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว    1,419,600 46.59 - - 1,419,600 

4  ค่าบริการอินเตอร์เนต็       

เป็นเงินรวม 2,959,600 100.00 - - 2,959,600 

5  ฝ่ายวิชาการ       

  งบสำนักงานฝ่ายวิชาการ  996,290 29.25 260,000 16.28 1,256,290 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  100,000 2.94 90,000 5.64 190,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 540,000 15.85 160,000 10.02 700,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษาฯ  66,000 1.94 45,000 2.82 111,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  78,000 2.29 47,000 2.94 125,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  100,000 2.94 90,000 5.64 190,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปศึกษา  150,000 4.40 50,000 3.13 200,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ  58,400 1.71 45,0000 2.82 103,400 

  กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาฯ  50,000 1.47 350,000 21.92 400,000 

  งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  20,000 0.59 83,000 5.20 103,000 

  งานห้องสมุด  200,000 5.87 30,000 1.88 230,000 

  งานแนะแนว  26,000 0.76 20,000 1.25 46,000 

เป็นเงินรวม 2,384,690 70.00 1,270,000 79.52 3,654,690 

6  งบบริหารทั่วไป       

  กลุ่มงานกิจการนักเรียน  70,340 2.06 316,000 19.79 386,340 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  269,000 7.90 11,000 0.69 280,000 

  กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  342,000 10.04 - - 342,000 

  รวมเป็นเงิน  681,340 20.00 327,000 20.48 1,008,340 

7  งบสำรองจ่าย(10%)  340,670 10.00 - - 340,670 

  รวมเป็นเงิน  6,366,300 100.00 1,597,000 100.00 7,963,300 
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3. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวและงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ที่ 
กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

1 
นโยบายและ

แผนงาน 
จัดการบริการสาธารณูปโภค นางจิราวรรณ 

1,400,000 
- 

1,400,000 

2 ยานยนต ์ ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง นายสุทธิชัย   140,000 - 140,000 

3 
นโยบายและ

แผนงาน 
ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว นายสุทธิชัย   

1,419,600 
- 

1,419,600 

4 
นโยบายและ

แผนงาน 
ค่าบริการอินเตอร์เนต็ นายสุทธิชัย   - 

- 
- 

รวม 2,959,600 - 2,959,600 

 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

ฝ่ายงานวิชาการ       

5 วิชาการ 
พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ
(ศิลปหัตถกรรมปี 64)  

นางสาวปณยา    160,000 160,000 

6 วิชาการ 
พัฒนางานสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
การศึกษา 

นางสาวปณยา   5,000  5,000 

7 วิชาการ มหกรรมวิชาการเปดิบ้านแห่งการเรียนรู้ นางสาวศศิร์อร    70,000 70,000 

8 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นางวิภารัตน ์  30,000 30,000 

9 วิชาการ 
พัฒนางานวิชาการ(จัดซื้อวัสดุใน
สำนักงาน) 

นางสาวนันทิ
ดา  

482,290  482,290 

10 วิชาการ พัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล นางนัฏฐกานต ์  50,000  50,000 

11 วิชาการ บริหารงานประกันคณุภาพการศึกษา นางสาวอัญชลี   50,000  50,000 

12 วิชาการ 
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

นางนัฏฐกานต ์  4,000  4,000 

13 วิชาการ จัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน นางนัฏฐกานต ์  250,000  250,000 

14 วิชาการ พัฒนางานทะเบียนและวดัผล นางชุติมา   100,000  100,000 

15 วิชาการ รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 นางสาวศศิร์อร   20,000  20,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

ฝ่ายงานวิชาการ       

16 วิชาการ 
พัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศเชิงรุก 3D-SMILE Model 

นางวิภารัตน ์ 33,000  33,000 

17 วิชาการ 
บริการศูนย์ป้องกันการติดเชื้อไวรสัโคโร
น่า2019(COVID-19) 

นางสาว
จิตรลดา 

2,000  2,000 

18 วิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
(เงินรายได้สถานศึกษา ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์)     474,000 บาท 

   - 

รวมวิชาการ 996,290 260,000 1,256,290 

 
 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

19 คณิตศาสตร ์
ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนโดย
นักเรียนมสี่วนร่วม 

น.ส.ดวงกมล 20,000  20,000 

20 คณิตศาสตร ์
อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม 
Geometer’s Sketchpad และ 

นายฉัตรชัย    20,000 20,000 

21 คณิตศาสตร ์ ค่ายคณติศาสตร์ (Math Camp) น.ส.บุญยตรี    50,000 50,000 

22 คณิตศาสตร ์ พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ นายฉัตรชัย   25,000  25,000 

23 คณิตศาสตร ์ พัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร ์ นายสุทธิชัย    20,000 20,000 

24 คณิตศาสตร ์
พัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร ์

น.ส.บุญยตรี   55,000  55,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 100,000 90,000 190,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

25 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ นางนวลจันทร ์ 90,000  90,000 

26 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นางทัศวรรณ      50,000 50,000 

27 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
การผลิตและพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ นางสาวศิริธร   10,000  10,000 

28 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์ นางนวลจันทร์    15,000 15,000 

29 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ต้น นางวิภารัตน์    20,000 20,000 

30 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  
 ( จำนวน 65,000 บาท) 

    

 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นประเภททดลอง 

นางวิภารัตน ์  5,000 5,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่  2 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

นายรุ่งโรจน ์   5,000 5,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่  3 สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

นางพรพิรุณ  10,000 10,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 4 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภททดลอง 

นางทัศวรรณ     5,000 5,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 5 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
สิ่งประดิษฐ ์

นางอมรรัตน์    10,000 10,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายสัญชัย       10,000 10,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย 

นางวารุณ ี  10,000 10,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 8  การแสดงทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย 

นางสาวศิริธร    10,000 10,000 

31 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เงิน
สมาคมผู้ปกครอง) (150,000) 

นายรุ่งโรจน ์    

32 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
โครงการแหล่งเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียน  ( จำนวน 40,000 บาท) 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 1 นาฬิกาแดด แหล่งเรยีนรู้
แกนโลกและเวลา 

นายอภิวัฒน ์ 5,000  5,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 2 สวนอุตุนิยมวิทยา นายรุ่งโรจน ์ 10,000  10,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 3 Solar power station นายสัญชัย    20,000  20,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 4 Biodiversity นางนวลจันทร ์ 5,000  5,000 

33 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

การพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอรเ์พื่อการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับการแพรร่ะบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-19 

น.ส.ปณยา 46,000  46,000 

34 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการ
การเรยีนรู้ด้วยเทคโนโลย ี

นางขนิษฐา 223,500  223,500 

35 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 น.ส.อัญชล ี 94,680  94,680 

36 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อการ
เรียนรู ้

น.ส.ประภสัศร 25,380  25,380 

37 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
พัฒนากีฬา E-Sport  นายธราธิป  10,000 10,000 

38 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อจดั
กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

น.ส.ประภสัศร 10,440  10,440 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 540,000 160,000 700,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

39 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางวาสนา 25,000  25,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางวาสนา 3,000  3,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
การแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา 

นางสิริลักษณ ์ 5,000  5,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4. กิจกรรม สอบธรรมศึกษาช้ันตร ีช้ันโท 
และช้ันเอก  30,000(รายได้ผูส้อบผ่านใน
ปี2563) 

นางสาว
จิตรลดา 

   

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

นางประภากร  30,000 30,000 

40 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วันสำคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์
พระราชา พัฒนาจรยิธรรม 

    

 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

นางสุพิชชา 15,000  15,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (เฉลิมพระชนม์
พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริิกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ) 

นางจิราวรรณ 15,000  15,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (เฉลมิพระ
เกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9) 

นางสาวศิริวรร
รณ 

3,000  3,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4.กิจกรรมเสรมิสร้างพฤติกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

นางลักขณา  10,000 10,000 



42 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย นางสิริลักษณ ์  5,000 5,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 66,000 45,000 111,000 

 
 
 

ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุนราย
หัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

41 ภาษาไทย 
พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

    

 

ภาษาไทย 
กิจกรรมที่1. อบรมใหค้วามรูด้้านการพูด 
(การกล่าวสุนทรพจน์)      

นางวนิดา    15,000 15,000 

ภาษาไทย 
กิจกรรมที่2. ฝึกนักเรียนเพื่อเข้ารว่ม
ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย   

น.ส.รญัชน์
ชยารัตน ์

 5,000 5,000 

ภาษาไทย 
กิจกรรมที่3. ฝึกนักเรียนเพื่อเตรยีมสอบ 
O-NET,GAT,PAT 

นางวนิดา    5,000 5,000 

ภาษาไทย 
กิจกรรมที่4.สอนเสริมนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไมไ่ด้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  

นางวนิดา    2,000 2,000 

ภาษาไทย 
กิจกรรมที่5. จัดหาวัสดุครภุัณฑ์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

น.ส.กนก
ภรณ ์

8,000  8,000 

42 ภาษาไทย 
วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

น.ส.รัญชน์
ชยารัตน์ 

30,000  30,000 

43 ภาษาไทย 
พัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

นางวนิดา   40,000  40,000 

44 ภาษาไทย 
พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย (การ
นำนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) 

นางสาวสกล
รัตน ์

 10,000 10,000 

45 ภาษาไทย 
มหกรรมนำเสนองานวิชาการ วิชา IS 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

นางสาวกนก
ภรณ ์

 10,000 10,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 78,000 47,000 125,000 
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ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุนราย
หัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

46 ภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร(จำนวน 
39,500บาท) 

    

 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน  

นางวรัตดา   20,000  20,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางภาษา      

นางวรัตดา   15,000  15,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 3 Learning English with 
movies and songs 

นางวรัตดา   4,500  4,500 

47 ภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ 
(จำนวน 40,000บาท) 

     

 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(ภายใน
โรงเรียน)  

นางวรรณค
นา  

 20,000 20,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(นำนักเรยีน
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) 

นางวรรณค
นา  

 20,000 20,000 

48 ภาษาต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ(English camp) 
นางวรรณค
นา  

 50,000 50,000 

49 ภาษาต่างประเทศ เทศกาลและวันสำคัญของชาติตะวันตก       

 

ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 วันครสิต์มาส       
นางวรรณค
นา  

24,600  24,600 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 เทศกาลและวันสำคญัของ
ชาติตะวันตก 

นางวรรณค
นา  

10,000  10,000 

ภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา (งบสมาคม  100,000 บาท)   

น.ส.รตัติยา
กร  

   

50 ภาษาต่างประเทศ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน       

 
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาจีน      นางสาวญานี   8,900  8,900 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรรมที่ 2 กิจกรรมภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

นางสาวญานี   17,000  17,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 100,000 90,000 190,000 
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 กลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา    

51 ศิลปศึกษา 
เสรมิสุนทรยีภาพดา้นดนตรี(ไทยและ
สากล) 

นายเจษฎา 100,000  100,000 

52 ศิลปศึกษา 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ                                              

ณัฐดนัย 50,000  50,000 

53 ศิลปศึกษา 
ค่ายพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลศิด้าน
ดนตรี ศลิปะ  และวัฒนธรรม  

นางสาว
อมรรัตน ์

 50,000 50,000 

54 ศิลปศึกษา 
สืบสานศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย
(งบสมาคม  30,000 บาท)   

นางสาว
อมรรัตน ์

   

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 150,000 50,000 200,000 

 
 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    

55 การงานอาชีพ พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนคหกรรม นางเพ็ญศิร ิ 25,000   

56 การงานอาชีพ 
งานสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภณัฑ์จากผ้าย้อมคราม (จำนวน 
25,000บาท)   

   

 

การงานอาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน/อบรมจาก
แหล่งเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น    นางปัญจพร              

 15,000  

การงานอาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียน ในการประกวดในงานต่าง ๆ      นางปัญจพร              

 5,000  

การงานอาชีพ 
กิจกรรมที่ 3 จัดทำผลิตภณัฑ์จากผ้าย้อม
ครามและบรรจุภณัฑ์                                  

 5,000  

57 การงานอาชีพ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ นายวินัย 23,400   

58 การงานอาชีพ พัฒนาห้องเรียนพันธมิตร PIM ครูณฎัฐมน              10,000 20,000  

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 58,400 45,000 103,400 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

59 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  

นายอัศวิน   50,000  50,000 

60 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
การแข่งขันกีฬาภายใน  (491,605)  นายสมคิด    300,000 300,000 

61 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะ 

     

 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬา ตาม
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ   

นายสมคดิ    8,000 8,000 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

กิจกรรมที่ 2การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ       

นายสมคดิ    7,000 7,000 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร    

นายสมคดิ    7,000 7,000 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

กิจกรรมที่ 4การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร    

นายสมคดิ      

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

กิจกรรมที่ 5ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
Prime Minister Cup 2021-22  

นายสมคดิ    7,000 7,000 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

กิจกรรมที่ 6 การเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลนักเรยีนลีก U-18จังหวัดสกลนคร  

นายสมคดิ    14,000 14,000 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

กิจกรรมที่ 7การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสกลนคร 

นายสมคดิ    7,000 7,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 50,000 350,000 400,000 
 
 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

62 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน      

 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
กิจกรรมที่1 พัฒนาผู้เรียนตามหลกัสูตร      ครูสกลรัตน ์ 10,000  10,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความเป็นเลิศและ
ความเป็นสากล     

ครูประภากร 10,000  10,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนากิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวิต การเดินทางไกลและการอยู่คา่ย  

ครูประภากร 
ครูสนธยา 

 72,000 72,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสรมิศักยภาพ
นักเรียน      

ครูประภากร  6,000 6,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที่ 5 การสร้างความสัมพนัธ์
โรงเรียนกับชุมชน 

ครูสกลรัตน ์  5,000 5,000 

รวมงบกลุ่มงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000 83,000 103,000 
 
 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

งานห้องสมุด    

63 งานห้องสมุด พัฒนางานห้องสมุด (200,000    บาท)  200,000  200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 1จัดซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์      

นางสาวบุบผา      

งานห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 2เข้ารปูเลม่หนังสือและ
ซ่อมแซมหนังสือและวารสาร      

นางสาวบุบผา      

งานห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุปกรณ์งานบริการ
และงานเทคนิค 

นางสาวบุบผา      

งานห้องสมุด กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อหนังสือ นางสาวบุบผา      

งานห้องสมุด กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อหนังสือ E-book นางสาวบุบผา      

งานห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 6 ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

นางสาวบุบผา      

งานห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 7 ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
บรรยากาศภายในและภายนอกหอ้งสมุด 

นางสาวบุบผา      

64 งานห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  นางสาวบุบผา      

 งานห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดทำกิจกรรม       

นางสาวบุบผา    15,000 15,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

 งานห้องสมุด 
กิจกรรมที 2.จัดซื้อและสนับสนุนรางวัล
สำหรับนักเรียนทีร่่วมกิจกรรมต่างๆ       

นางสาวบุบผา    15,000 15,000 

รวมงบงานห้องสมุด 200,000 30,000 230,000 

 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

งานกิจกรรมงานแนะแนว    

65 งานแนะแนว พัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษา นายชาน ุ 26,000 20,000 46,000 

รวมงบงานกิจกรรมงานแนะแนว 26,000 20,000 46,000 

 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

งานกิจการนกัเรียน    

66 
งานกิจการ
นักเรียน   

พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน  นางลักขณา   20,000  20,000 

67 
งานกิจการ
นักเรียน 

ทัศนศึกษา  นายกฤษฎา   100,000 100,000 

68 
งานกิจการ
นักเรียน 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      

 

งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่1 เยีย่มบ้านนักเรียน       นส.ดวงกมล   60,000 60,000 

งานกิจการ
นักเรียน 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครอง  
 (งบสมาคม  60,000 บาท)        

นางลักขณา      

69 
งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมวันไหว้คร ู นส.กมลรัตน์  14,000  14,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

งานกิจการนกัเรียน    

70 
งานกิจการ
นักเรียน 

พัฒนางานประชาสัมพันธ์ นส.วารณุ ี 10,000  10,000 

71 
งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมระเบียบวินัย      

 

งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 เด็กเรียนบาร์เบอร์       นายสัญชัย    10,000 10,000 

งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 2 ใส่ใจกฎจราจร       นายสัญชัย    8,000 8,000 

72 
งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม     

 

งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่1 โรงเรียนคณุธรรม       นางประภากร   10,000 10,000 

งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่2 หนึ่งวัดหนึ่งระดับ       นางประภากร   6,000 6,000 

73 
งานกิจการ
นักเรียน 

พัฒนางานธนาคารโรงเรียน นางลักขณา    3,000 3,000 

74 
งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน      

 

งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/
เลือกตั้งสภานักเรียน       

 6,000  6,000 

งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน         10,000 10,000 

งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 3 จัดประกวดระเบยีบแถว
และวินัยในช้ันเรียน 

  10,000 10,000 

75 
งานกิจการ
นักเรียน 

พัฒนางานรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา 

นางพรพิรุณ   20,340 79,000 99,340 

76 
งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมระเบียบวินัยด้วยกิจกรรมรักษา
ดินแดน 

นายสัญชัย    20,000 20,000 

รวมงบงานกิจการนักเรียน 70,340 316,000 386,340 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป    

77 
งานอาคาร
สถานท่ี 

พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี  
(190,000 บาท) 

     

 

งานอาคาร
สถานท่ี 

 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร       ครูเวชวิทย์ 100,000  100,000 

งานอาคาร
สถานท่ี 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์ทำความ
สะอาดห้องเรียน ห้องพักครูและ 
ห้องปฏิบัติการ      

ครูเวชวิทย์ 20,000  20,000 

งานอาคาร
สถานท่ี 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงเรียน   

ครูเวชวิทย์ 40,000  40,000 

งานอาคาร
สถานท่ี 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
น้ำประปาภายในโรงเรียน            

ครูเวชวิทย์ 20,000  20,000 

งานอาคาร
สถานท่ี 

กิจกรรมที่ 5 ดูแลพัฒนาสวนหย่อม            ครูเวชวิทย์ 10,000  10,000 

78 
งานอาคาร
สถานท่ี 

พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป ครูเวชวิทย์ 4,000  4,000 

79 
งานอาคาร
สถานท่ี 

พัฒนาห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ครูเวชวิทย์ 30,000  30,000 

80 
งานกิจกรรม

ชุมชน 
วันสำคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทย     10,000  10,000 

81 งานโภชนาการ อบรมนักเรยีนแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค นางกัลยา    10,000 10,000 

82 งานอนามัย  ฟันสวยยิ้มใส  นางสมชิต    1,000 1,000 

83 งานอนามัย  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย           นางสมชิต   15,000  15,000 

84 
งานโสตทัศน

ศึกษา 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ ์

นายเจษฎา 20,000  20,000 

รวมงบกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป 269,000 11,000 280,000 
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ที ่
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รวม 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน    

85 งานแผนงาน การซ่อมบำรุงวัสดุครุภณัฑ ์ นางจิราวรรณ 15,000  15,000 

86 งานแผนงาน นโยบายและแผนงาน นางสุมาล ี 30,000  30,000 

87 งานการเงิน พัฒนางานการเงิน นางวัลภา 30,000  30,000 

88 งานพัสด ุ พัฒนาระบบงานพัสด ุ นางสมศิร ิ 25,000  25,000 

89 งานธุรการ งานสารบรรณ นางสาววารณุ ี 35000  35000 

90 งานบุคลากร การพัฒนาบุคลากร นางสิริลักษณ ์ 140,000  140,000 

91 งานบุคลากร พัฒนางานบุคลากร 
นางสาว
อมรรัตน ์

60,000  60,000 

92 งานการเงิน 
สมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วน
ราชการ 
( ลูกจ้างช่ัวคราว ) 

นางวัลภา 7,000  7,000 

รวมงบฝ่ายฝ่ายนโยบายและแผนงาน 342,000  342,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


