๓.๒ ประมาณรายจ่ายประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่
โครงการ
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
๒,๐๐๐
โครงการประกันคุณภาพภายใน
๒,๐๐๐
โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๑,๕๐๐

กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
โครงการวันสาคัญ
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

๔๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
15,000
20,000
50,000
62,000

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารทั่วไป

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและงานสภานักเรียน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

80,000
5,000
๕,๐๐๐

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร
นายคมสัน พิมพ์วาปี
นายคมสัน พิมพ์วาปี
นางสาวกฤติมา สโมสร
นางสาวหทัยชนก เงินบารุง
นายกฤษณะ ปั้นงาม
นางสาวอุไร ยึดหมู่
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
นางสายสุณีย์ ไหวติง
นางสาวกฤติมา สโมสร
นางสาวจุไรรัตน์ สกุลณา
นางสาวจุไรรัตน์ สกุลณา
นายอลงกรณ์ ชนะชัย
นางสาวอุไร ยึดหมู่
นางสาวสุมินตรา ทาสีแสง
นางสาววรรณธกาญน์ สายยศ
นายเกียรติภพ เดโช

ที่
โครงการ
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐาน สสวท.
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
72,000
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
15,000
โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศ
100,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (8 กลุ่มสาระ)
๑๗๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
โครงการห้องสมุดมีชีวิต
โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายใน
โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ

นางสาวหทัยชนก เงินบารุง,
นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์
นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

นางสาวอภัสรา ประชาโรจน์
นางสาวธนาภรณ์ เพียสุระ
นางสาวณัฐวดี ศิริโส
นางชุดาพันธ์ มีอุสาห์
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
นางสาวสุมามาล อุ่นขา
นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร
นายคมสัน พิมพ์วาปี
นายคมสัน พิมพ์วาปี
นางสาวกฤติมา สโมสร
นางสาวหทัยชนก เงินบารุง
นายกฤษณะ ปั้นงาม
นางสาวอุไร ยึดหมู่
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๔๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

ที่
โครงการ
งบประมาณ
กลุ่มงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
50,000 บริหารทั่วไป
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
62,000 บริหารทั่วไป
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและงานสภานักเรียน
โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

80,000
5,000
252,000

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท.

๕,๐๐๐

บริหารทั่วไป

-

บริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
บริหารวิชาการ
โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
๒,๐๐๐ บริหารวิชาการ
โครงการประกันคุณภาพภายใน
๒,๐๐๐ บริหารวิชาการ
โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๑,๕๐๐ บริหารวิชาการ
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

๒๐๐,๐๐๐ บริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจุไรรัตน์ สกุลณา
นางสาวจุไรรัตน์ สกุลณา
นายอลงกรณ์ ชนะชัย
นางสาวอุไร ยึดหมู่
นางสาวสุมินตรา ทาสีแสง
นางสาววรรณธกาญน์ สายยศ
นายกฤษณะ ปั้นงาม
นายไพโรจน์ ก้อนทอง
นายสมทรง งามใจ
นายกียรติภพ เดโช
นางสาวหทัยชนก เงินบารุง
นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์
นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร
นางสาวณัฐวดี ศิริโส
นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร
นายคมสัน พิมพ์วาปี
นายคมสัน พิมพ์วาปี
นางสาวกฤติมา สโมสร
นางสาวหทัยชนก เงินบารุง

ที่
โครงการ
งบประมาณ
กลุ่มงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓๐,๐๐๐ บริหารวิชาการ
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐาน สสวท.

๔๕๐,๐๐๐ บริหารวิชาการ
๕,๐๐๐ บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ
โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
๒,๐๐๐ บริหารวิชาการ
โครงการประกันคุณภาพภายใน
๒,๐๐๐ บริหารวิชาการ
โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๑,๕๐๐ บริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
นายกฤษณะ ปั้นงาม
นางสาวอุไร ยึดหมู่
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
นางสาวหทัยชนก เงินบารุง,
นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์
นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร

นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร
นายคมสัน พิมพ์วาปี
นายคมสัน พิมพ์วาปี
นางสาวกฤติมา สโมสร
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
๒๐๐,๐๐๐ บริหารวิชาการ
นางสาวหทัยชนก เงินบารุง
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓๐,๐๐๐ บริหารวิชาการ
นายกฤษณะ ปั้นงาม
นางสาวอุไร ยึดหมู่
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔๕๐,๐๐๐ บริหารวิชาการ
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๕,๐๐๐ บริหารวิชาการ
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
28,000 บริหารงานบุคคล นางสาวสงกรานต์ ถาวรรัตน์
โครงการสร้างขวัญและกาลังให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7,000 บริหารงานบุคคล นางสาวสงกรานต์ ถาวรรัตน์

ที่
โครงการ
งบประมาณ
กลุ่มงาน
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ
โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC :
5,000
บริหารงานบุคคล
Professional Leaning Community)
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
บริหารวิชาการ
เทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล

๕๐,๐๐๐

บริหารวิชาการ

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
252,000

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารทั่วไป

โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

๑,๕๐๐

บริหารวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

50,000
62,000

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส

86,120

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายใน
โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกฤติมา สโมสร
นางสาวอภัสรา ประชาโรจน์
นางสาวหทัยชนก เงินบารุง
นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์
นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร
นายไพโรจน์ ก้อนทอง
นางสาวสุนิศา สุริยะโชติ
นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร
นายคมสัน พิมพ์วาปี
นายกฤษณะ ปั้นงาม
นายไพโรจน์ ก้อนทอง
นายสมทรง งามใจ
นายคมสัน พิมพ์วาปี
นางสาวกฤติมา สโมสร
นางสาวจุไรรัตน์ สกุลณา
นางสาวจุไรรัตน์ สกุลณา
นายอลงกรณ์ ชนะชัย
นางสาวอุไร ยึดหมู่
นางสาวสุมินตรา ทาสีแสง

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและงานสภานักเรียน
ที่
โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
โครงการปรับปรุงงานสารบรรณ
โครงการสานรักสานสัมพันธ์ (บ้านและโรงเรียน)
โครงการบริหารระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน
โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5,000
งบประมาณ

บริหารทั่วไป
กลุ่มงาน

10,000
20,000
10,000
๒,๐๐๐
252,000

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

๒๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการบบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน
โครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในโรงเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

๔๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
700,000
450,000
๒,๘๕๕,๖๑๐
-

โครงการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน

30,000
6,000
3,200,000

นางสาววรรณธกาญน์ สายยศ
ผู้รับผิดชอบ

นางสาววรรณธกาญน์ สายยศ
นางสาวเสาวณีย์ อยู่กรุง
นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์
นางสาวหทัยชนก เงินบารุง
นายกฤษณะ ปั้นงาม
นายไพโรจน์ ก้อนทอง
นายสมทรง งามใจ
บริหารวิชาการ
นางสาวหทัยชนก เงินบารุง
บริหารวิชาการ
นายกฤษณะ ปั้นงาม
นางสาวอุไร ยึดหมู่
บริหารวิชาการ
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
บริหารวิชาการ
นางสาวณัฐณิชา จิตตะคาม
บริหารงบประมาณ นางจาลองลักษณ์ ก้อนทอง
บริหารงบประมาณ นางสาวสุมินตรา ทาสีแสง
บริหารงบประมาณ นางจาลองลักษณ์ ก้อนทอง
นางสาวหทัยชนก เงินบารุง,
บริหารวิชาการ
นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์
นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร

บริหารงบประมาณ นางสาวรัตน์ติยากร ยตะโคตร
บริหารทั่วไป
นางสาวมนชนก รัตนจานงค์
บริหารทั่วไป
นางสาวหทัยรัตน์ อริยานุวัฒน์
นางสาวบุญเตือน โคตะสิน

