
 



ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ท่ี…พิเศษ…/…2565       วันท่ี   19   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565 
เร่ือง   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   -  
 

ตามท่ีงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ได้สำรวจหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างผลปรากฏว่า  “ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินเกิน 
500,000 บาทในปีงบประมาณ 2564-2565” 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                    (นายสุนทร  สุขุม) 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
 -ทราบ/ขอบคุณ 
                                                                                   

                                                                                                                                         
                                                                                                                                              (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์) 
                                                                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
                                              

บันทึกข้อความ 
 

 



การจัดงบประมาณและผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการ แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง อยา่งตอ่เนือ่ง    

ชื่อโครงการ : พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง อยา่งตอ่เนือ่ง 

กจิกรรม (รหสัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1. พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย (ค.1/ก.1) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ศริลิาวลัย ์

2. พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์(ค.1/ก.2) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 วทูิร 

3. พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ค.1/ก.3) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สมควร 

4. พฒันากลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (ค.1/ก.4) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สุกญัญา 

5. พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี (ค.1/ก.5) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 เฉลมิวรรณ์ 

6. พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา (ค.1/ก.6) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 เจมบอลย ์

7. พฒันากลุ่ ุมสาระการเรยีนรลปะ (ค.1/ก.7) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 บุญชอบ 

8. พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรภุ้  ู าษาต่างประเทศ (ค.1/ก.8) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สุนทร 

9. พฒันาการเรยีนการสอนกลุ่มกจิกรรมพฒ ั นาผูเ้รยีน (ค.1/ก.9) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 กุลเกต 

ผูเ้สนอโครงการ : นางศริพิร เนาวะเศษ 25,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่2 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจ แกปั้ญหาไดอ้ย่างมสีตสิมเหตุผล    

ชื่อโครงการ : พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจ แกปั้ญหาไดอ้ย่างมสีตสิมเหตุผล 

กจิกรรม (รหสัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1. การแข่งขนัทกัษะวชิาสามญแัละวชิาชีพ (ค.2/ก.1) 20,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 เฉลมิวรรณ์ 

2. สง่เสรมิรกัการอา่น (ค.2/ก.2) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รชัฎาภรณ์ 

3. สปั         ดาหว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(ค.2/ก.3) 3,000 15 - 19 ส.ค. 2565 จนิตนา 

 
 
 
 



4. สปัดาหห์อ้งสมุด (ค.2/ก.4) 3,000 ส.ค.-65 ชฎารตัน ์

5. rพฒั นาคุณภาพผูเ้รยีน (ค.2/5)  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จนัทรเ์พ็ญ 

ผูเ้สนอโครงการ : นางจนัทรเ์พ็ญ  มงคลจติ 29,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานท ่3 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร    

ชื่อโครงการ : พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 

กจิกรรม (รหส ัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผุ้ รูบั 
ผดิชอบ 

1. สอบประเมนิผล (ค.3/ก.1) 50,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 กรรณิการ ์

2. เขา้ประจํากองลูกเสอื-เนตรนาร ีสามญ ั รนุ่ ใหญ่ และลูกเสอืวสิามญ ั (ค.3/ก.2) 1,000 17-พ.ย.-64 เกรยีงไกร 

3. ถวายบงัคมพระบรมราชานสุ รณ์ รชักาลที ่6 (ค.3/ก.3) 1,000 25-พ.ย.-64 เกรยีงไกร 

4. วนัคลาุย้วนัสถาปนาคณะลูกเสอืแหง่ชาต ิ(ค.3/ก.4) 1,000 1-ก.ค.-65 เกรยีงไกร 

5. ส่งเสรมิศก ัยภาพนก ั เรยีนเรยีนรวม (ค.3/ก.5) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สมกลิน่ 

6. พฒันากจิกรรมอาสารก ั ษาดนิแดน (ค.3/ก.6) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จกั รี 

7. พฒันายกระดบ ัผลสม ัฤทธท์ ิางการเรียน (ค.3/ก.7) 10,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 กรรณิการ ์

8. พฒันางานวดัผลและประเมน ิผล (ค.3/ก.8) 5,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 กรรณิการ ์

9. เขา้คา่ยพกัแรมลูกเสอืเพือ่ทดสอบวชิาพเิศษ (ค.3/ก.9) 82,800 10-11 ก.พ. 2565 เกรยีงไกร 

ผูเ้สนอโครงการ : นางกรรณิการ ์ ชนะหาญ 154,800  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนมท ีกั ษะในการทํางาน รกั การทํางาน สามารถ ทํางานร่วมกบัผุ้ อูืน่ไดแุ ้ละมเุ ีจตคตทิีด่ตี่ออาชพีสุจรติ    

ชื่อโครงการ : พฒันาผูเุ ้รยีนใหม้ท ีุกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถ ทํางานรว่มกบ ั ผูอ้ืน่ไดแ้ละมเุ ีจตคตทิ่ดีตีอ่อาชพีสุจรติ 

กจิกรรม (รหส ัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1. วนัครสิตม์าสและส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบ ั ปีใหม่ (ค.4/ก.1) 3,000 30-ธ.ค.-64 สุนทร 

2. วนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ(ค.4/ก.2) 2,000 29-ก.ค.-65 ศริลิาวลัย ์



4. ส่งเสรมิอาชพีเพือ่การมร ีายไดร้ะหว่างเรย ีน (ค.4/ก.4) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 พงศธ์ร 

5. ธนาคารโรงเรยีน (ค.4/ก.5) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 เฉลมิวรรณ์ 

6. สหกรณ์โรงเรยีน (ค.4/ก.6) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ชฎารต ัน ์

ผูเุ ้สนอโครงการ : นางชฎารตัน ์พมิ สมิ 12,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่5 ผูเุ ้รยีนมค ีุุณธรรม จรยิธรรม และค่านย ิมทีพ่งึประสงค ์    

ชื่อโครงการ : พฒั นาผูเ้รยีนใหม้ค ีุณุธรรม จรยิธรรม และคา่นย ิมทีพ่งึประสงค ์

กจิกรรม (รหสัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1. วนัพอ่แหง่ชาต ิ(ค.5/ก.1) 2,000 2 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2564 บุญชอบ 

2. ส่งเสรมิและพฒันาวนิย ันกั เรยีน (ค.5/ก.2) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 บุญชอบ 

3. วนัแมแุ ่ห่งชาต ิ(ค.5/ก.3) 3,000 8 - 12 ส.ค. 2565 ลดัดาวลัย ์

4. สํานก ึรกั นอ้ มบูชาวนัทาครู (ค.5/ก.4) 2,000 9-ม.ิย.-65 วทูิร 

5. สง่เสรมิประชาธปิไตย (ค.5/ก.5) 1,000 1 - 26 ก.พ. 2565 พงศธ์ร 

6. ปัจฉิมนเุ  ิทศนก ั เรียน (ค.5/ก.6) 4,000 1 - 31 ม.ีค. 2565 เจมบอลย ์

7. ส่งเสรมิพระพุทธศาสนาเนอ่ ืงในวนัเขาุ ้พรรษา (ค.5/ก.7) 8,000 19 - 27 ก.ค. 2565 พงศธ์ร 

8. พฒันาคุณธรรมจรยิธรรม (ค.5/ก.8) 50,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 บุญชอบ 

9. โรงเรยีนสุจรติ (ค.5/ก.9) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สุกญัญา 

ผูเ้สนอโครงการ : นายเจมบอลย ์อกัษร 72,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานท่ ี6 ผเุุ้  ูรยีนมส ี ุขุภาวะท่ดีแีละม ีสุนทรยีภาพ    

ชือ่โครงการ : พฒั นาผูเ้รยีนใหม ้สี ุขุภาวะทีด่แีละม ีสุนทรยีภาพ 

กจิกรรม (รหสัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

3. วนัสดุดคีรกูลอนสุนทรภู ่(ค.4/ก.3) 3,000 24-ม.ิย.-65 ศริลิาวลัย ์



1. พฒันาทกัษะชวีติพชิติเอดสแ์ละสารเสพตดิ (ค.6/ก.1) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 บุญชอบ 

2. พฒันากฬีา (ค.6/ก.2) 30,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 เจมบอลย ์

3. โรงเรยีนปลอดขยะ (ค.6/ก.3) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 บุญชอบ 

4. ขบัขีป่ลอดภยั (ค.6/ก.4) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สุนทร 

5. พฒั นางานอนามย ัและโภชนาการ (ค.6/ก.5) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จนิตนา 

ผูเ้สนอโครงการ : นางสาวศริลิาวลัย ์รบไพรนิทร ์ศริวิงค ์ 37,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่7 การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุ เป้าหมายตามวสิย ัทศัน ์ปรชัญา และ จุดเนน ้ ท่กํีาหนดขึน้    

ชื่อโครงการ : พฒั นาสถานศกึษาใหบ้รรลุ เป้าหมายตามวสิยัทศัน ์ปรชัญา และ จุดเนน ้ ท่กํีาหนดขึน้ 

กจิกรรม (รหสัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1. จดัระบบควบคุมภายในโรงเรยีน (ค.7/ก.1) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 เกรยีงไกร 

2. ส่งเสรมิและพฒันากลุ่มบรหิารท่ว ัไป (ค.7/ก.2) 4,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 พงศธ์ร 

3. สง่เสรมิและพฒันากลุม่บรหิารวชิาการ (ค.7/ก.3) 4,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ศริพิร 

4. สง่เสรมิและพฒันากลุ่ มุบรหิารงบประมาณ (ค.7/ก.4) 4,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สมใจ 

5. ส่งเสรมิและพฒ ั นากลุุ่มบรหิารงานบคุ คล (ค.7/ก.5) 4,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 วทูิร 

6. พฒันางานแผนงานและงบประมาณโรงเรยีน (ค.7/ก.6) 8,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สมกลิน่ 

ผูเุ  ้สนอโครงการ : นายสมกลิน่ ชินรต ั น ์ 25,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่8 ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาท หนาุ ้ท่อียา่งมปี ระสทิธภิาพและ เกดิประสทิธผิล    

ชือ่โครงการ : พฒั นาผูบ้รห ิารใหป้ฏบิตังิานตามบทบาท หนาุ ้ทีอ่ยา่งมปี ระสทิธภิาพและ เกดิประสทิธผิล 

กจิกรรม (รหส ัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผรุ้ ู บั ผิดชอบ 

1. พฒั นางานขอ้มลู สารสนเทศโรงเรยีน (ค.8/ก.1) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สมใจ 

2. สรา้งขวญัและกําลงัใจบุคลากร (ค.8/ก.2) 5,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รชัฎาภรณ์ 



3. สํานก ังานไรก ้ระดาษ (ค.8/ก.3) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รชัฎาภรณ์ 

4. นเุ  ิทศภายใน (ค.8/ก.4) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 วทูิร 

5. บรหิารงานพสัดุ (ค.8/ก.5) 50,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 บุญชอบ 

6. นเุ  ิทศกํากบ ัตดิตามพฒ ั นางานวิชาการ (ค.8/ก.6) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ศริพิร 

7. พฒันางานการเงนิและบญัช ี(ค.8/ก.7) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สมควร 

8. พฒั นางานทะเบยีน (ค.8/ก.8) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จนัทรเ์พ็ญ 

9. สํามะโนประชากรและรบันก ั เรยีน (ค.8/ก.9) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จนัทรเ์พ็ญ 

ผเุ ูุ  ้สนอโครงการ : นายจก ัรี สุนทรยิานนท ์ 71,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศกึษา และ ผูป้กครอง ชุมชน ปฏบิตังิานตาม บทบาทหนาุ ้ทีอ่ยา่งม ีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล    

ชื่อโครงการ : พฒั นาคณะกรรมการสถานศกึษา และ ผูป้กครอง ชุมชน ใหป้ฏบิต ัุงิานตาม บทบาทหนาุ ้ทีอ่ย่างม ีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

กจิกรรม (รหสัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1. ปฐมนเุ  ิทศนก ัเรียน (ค.9/ก.1) 1,000 17-พ.ค.-65 เจมบอลย ์

2. ประชุมผุ้ ปูกครองนก ัเรยีน (ค.9/ก.2) 3,000 27-พ.ค.-65 เจมบอลย ์

3. ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขึน้พืน้ฐาน (ค.9/ก.3) 4,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 วทูิร 

ผเุุ้  ูสนอโครงการ : นายวทูิร หาดขุนทด 8,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานท่ ี10 สถานศกึษามก ีารจด ัหลกัสูตร กระบวนการเรยีนรุ้  ูและกจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างรอบดาุ ้น    

ชื่อโครงการ : พฒั นาสถานศกึษาใหม ้ กี ารจดัหลก ั สูตร กระบวนการเรยีนรุ้  ูและกจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเุ ้รยีนอยา่งรอบดา้น 

กจิกรรม (รหสัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1. พฒันาหลกัสตูรโรงเรยีนโนนสะอาดวทิยา (ค.10/ก.1) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ศริพิร 

2. การพฒันาและการจด ัทาุํ แผนการจด ัการเรยีนรุ้  ู(ค.10/ก.2) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 เฉลมิวรรณ์ 

3. งานวจิย ัและพฒันาคุณภาพการศกึษา (ค.10/ก.3) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จนัทรเ์พ็ญ 



ผูเ้สนอโครงการ : นางศริพิร เนาวะเศษ 7,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามก ีารจดั สภาพแวดลอ ้มและการบรกิารท่ส่ีงเสรมิใหผ ุู้เุ้ รยีนพฒ ั นาเต็มศก ัยภาพ    

ชือ่โครงการ : พฒันาสถานศกึษาใหม้ก ี ารจดั สภาพแวดลอ้มและการบรกิารท่ส่ีงเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาเต็มศกัยภาพ    

กจิกรรม (รหสัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผุ้ รูบั 
ผดิชอบ 

1. พฒันาอาคารสถานท่ ีอนรุ ุ กัษพ์ลงังาน และสิง่แวดลอ ้ม (ค.11/ก.1) 35,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 วีระศก ัดิ ์

2. พฒันาเขตพ้นืทีร่บ ัผดิชอบ (ค.11/ก.2) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 เจมบอลย ์

3. พฒั นางานยานพาหนะรบ ัส่งนก ัเรยีน (ค.11/ก.3) 32,092 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จกั รี 

4. พฒันางานคา่สาธารณูปโภค (ค.11/ก.4) 145,720 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 วีระศก ัด์ ิ

ผูเุ ้สนอโครงการ : นายวรีะศกัดิ ์หิรญั คํา 215,812  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่12 สถานศกึษามก ีารสราุ ้ง ส่งเสรมิ สนบ ัสนนุ ให ้สถานศกึษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรุู้    

ช่ือโครงการ : พฒันาสถานศกึษาใหม้ก ีารสรา้ง ส่งเสรมิ สนบ ัสนนุ ให ้สถานศกึษาเป็นสง ัคมแห่งการเรยีนรุ้ ู 

กจิกรรม (รหส ัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1. จดั หาสือ่และอุปกรณ์วทิยาศาสตร ์(ค.12/ก.1) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จนิตนา 

2. พฒันางานแนะแนวการศกึษา (ค.12/ก.2) 3,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ศริลิาวลัย ์

3. พฒันาแหลง่เรยีนรภู ้ ุูมปิ ุญัญาทอ้งถิน่ (ค.12/ก.3) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ชฎารตัน ์

4. พฒั นางานโสตทศ ันศกึษา (ค.12/ก.4) 15,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จกั รี 

5. พฒันาเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (ค.12/ก.5) 10,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จกัร ี

6. พฒันาระบบเครอืขา่ยอนิเทอเนตและเว็ปไซตโ์รงเรยีน (ค.12/ก.6) 10,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ลดัดาวลัย ์

7. สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน (ค.12/ก.7) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สมใจ 

8. พฒันาหอ้งสมดุ (ค.12/ก.8) 5,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ชฎารตัน ์



9. เปิดบา้นวชิาการ (ค.12/ก.9) 10,000 4 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565 ศริพิร 

10. ศกึษาแหล่งเรยีนรนู ้อกสถานที ่(ค.12/ก.10) 50,000 ก.ย.-65 เกรยีงไกร 

ผุ้ เูสนอโครงการ : นายเกรยีงไกร เนาวะเศษ 110,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่13 ครูปฏบิต ั ุงิานตามบทบาทหนาุ ้ท่ ีอย่างมปี ระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล    

ชือ่โครงการ : พฒันาครูใหป้ฏบิตังิานตามบทบาทหนาุ ้ที ่อยา่งมปี ระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล    

กจิกรรม (รหสัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1. เย่ยีมบา้นนก ัเรยีน (ค.13/ก.1) 5,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ศริลิาวลัย ์

2. ระบบดูแลช่วยเหลอืนก ัเรยีน (ค.13/ก.2) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 เจมบอลย ์

3. ควบคุมตรวจสอบการจดัการเรยีนการสอน (ค.13/ก.3) 500 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สุกญัญา 

4. พฒันางานบุคคลากร (ค.13/ก.4) 60,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สุกญัญา 

5. พฒันางานประชาสมัพน ัธแ์ละวทิยุสือ่สาร (ค.13/ก.5) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ลดัดาวลัย ์

6. พฒันางานธุรการและงานสารบรรณ (ค.13/ก.6) 5,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 กุลเกต 

ผูเุ ้สนอโครงการ : นายวทูิร หาดขุนทด 74,500  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่14 สถานศกึษามก ี ารประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามท่กํีาหนดในกฎกระทรวง    

ช่อืโครงการ  :  พฒันางานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

กจิกรรม (รหส ัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผรุ้ ู บั ผิดชอบ 

1. ประกนัคุณภาพการศกึษา (ค.14/ก.1) 5,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ศริพิร 

2. โรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล (ค.14/ก.2) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 กรรณิการ ์

3. พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนสุ่ ศูตวรรษท่ ี 21 (ค.14/ก.3) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 กรรณิการ ์

4. หนงึ ่โรงเรยีนหนงึ ่นวตักรรม (ค.14/ก.4) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สมกล่นิ 

5. หอ้ งเรยีนคุณภาพ (ค.14/ก.5) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ศริพิร 



ผูเ้สนอโครงการ : นางศริพิร เนาวะเศษ 9,000  

 

มาตรฐานโรงเรยีน/โครงการ/กจิกรรม    

มาตรฐานที ่15 การจดักจิกรรมตามนโยบาย จดุเนน ้ แนวทางการปฏรูิปการศกึษา เพือ่พฒันาและสง่เสรมิสถานศกึษา ใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึน้    

ช่อืโครงการ : พฒันาการจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน ้ แนวทางการปฏรูิปการศกึษา เพือ่พฒันาและสง่เสรมิสถานศกึษา ใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

กจิกรรม (รหสัโครงการ/กจิกรรม) งบประมาณ ระยะเวลาดําเนน ิงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1. จดัซอ้ื เครอ่ื งแบบนก ัเรียน (ค.15/ก.1) 94,500 เม.ย. - พ.ค. 2565 เจมบอลย ์

2. จดัซอ้ ือุปกรณ์การเรยีน (ค.15/ก.2) 87,720 เม.ย./ต.ค. 2565 นายบุญชอบ 

3. การจดัหาหนง ัสอืเรยีน (ค.15/ก.3) 212,789 เม.ย. - พ.ค. 2565 นายบุญชอบ 

4. ขบั เคลือ่นปรช ัญาเศรษฐกจิพอเพย ีงสุ่หูอ้งเรยีน (ค.15/ก.4) 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 วรีะศกัดิ ์

5. ประสานงานเงนิปัจจย ัพืน้ฐาน (ค.15/ก.5) 1,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สมควร 

ผูเ้สนอโครงการ : นางสาวสมควร ขนชยัภูม ิ 398,009  

   รวม งบพฒันาคุณภาพการศกึษา/งบกลยุทธ/์ค่าสาธารณูปโภค 1,248,121   

งบกลาง 10% 58,288   

รวม 1,306,409   

(ลงชื่อ)……………………………………เจา้หนา้ทีแ่ผนฯ 
   

(นายสมกลิน่ ชนิรตัน)์    

(ลงชื่อ)……………………………………หวัหนา้กลุม่บรหิารงบประมาณ 
   

(นายจกัร ีสุนทรยิานนท)์    

 


