
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนบ้านดงกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

1 
โครงการ น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  

ดา้นการศกึษาสู่การปฏิบตัิในโรงเรียน 
10,800 

 
 

 

วิชาการ 

 
กิจกรรมที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     นายโกเมน 

-กิจกรรมปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ 1,000 500 500 นายโกเมน 

-กิจกรรมสภานักเรียน 500 0 500 นายโกเมน 

กิจกรรมที2่ มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมัน่คง มีคุณธรรม     นายภูเบศร ์

-รักความเป็นไทยใส่ใจวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 500  500 นายภูเบศร ์

-ฟื้นฟูนาฏศิลปไ์ทย-อีสาน 1,000  1,000 นายจิณณะ/ 

สุทธีรา 

-ลูกเสือเนตรนาร ี 500  500 นายภูเบศร ์

-กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมนักเรียน 500  500 นายภูเบศร ์

กิจกรรมที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ     นางวารีรัตน ์

-กิจกรรมแปรรปูอาหาร(ลดเวลาเรยีน) 5,800 0 5,800 นางวารีรัตน ์

กิจกรรมที ่4 เป็นพลเมืองดี     สามารถ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

-สารวัตรนักเรียน 500  500 นายสามารถ 

-กิจกรรมจติอาสา 500  500 นายสามารถ 

2 โครงการ ส่งเสรมิคณุลักษณะอันพึงประสงค์ผูเ้รียน 10,000   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่1 ปลูกฝังคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์     

-ปลูกฝังค่านิยม  12  ประการ 400 400 0 น.ส.จุฑามาศ 

-กิจกรรมปลูกฝังคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 400  400 คณะคร ู

-กิจกรรมปลูกฝังคณุลักษณะลูกท่ีดีของพ่อแม่ 400 400 0 คณะคร ู

-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 300  300 คณะคร ู

-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 400  400 นายโกเมน 

-ปลูกฝังการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคม(จิตสาธารณะ) 400  400 นายโกเมน 

-ปลูกฝังความเป็นนักเรียนทีด่ีของคร ู 400 400 0 น.ส.จุฑามาศ 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันสำคญัตา่งๆ     

-วันไหว้คร ู    นายสามารถ 

-วันแม่แห่งชาติ 400  400 นายภูเบศร ์

-วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 400  400 นายโกเมน 

-วันเด็กแห่งชาติ 1,500  1,500 นายโกเมน 

-ปัจฉิมนิเทศ    นายสามารถ 

กิจกรรมที่ 3 วันสำคัญทางศาสนา     



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

วันวิสาขบูชา 400 400 0 นายภูเบศร ์

 วันอาสาฬหบูชา 400 400 0 นายภูเบศร ์

-วันเข้าพรรษา 400 400 0 นายภูเบศร ์

-วันออกพรรษา 400 400 0 นายภูเบศร ์

-วันมาฆบูชา 400  400 นายภูเบศร ์

กิจกรรมที่ 4 ค่ายคณุธรรม (ศูนยป์ฏิบัติธรรมสมเด็จพระ
พุฒาจารย์) 

 
3,000 

  
3,000 นายภูเบศร ์

3 
โครงการ พัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบActive learning 

5,000 
 

 
วิชาการ 

 

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมอาคารสถานท่ี    ผอ. 

คณะคร ู

นักการฯ - ปรับปรุงห้องเรียนให้พร้อม 1,000 1,000 0 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์เครื่องรับสญัญาณ 1,000 1,000 0 

- ติดตั้งเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 500 500 0 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของครู     
 
 

คณะคร ู

 

-เตรียมตารางการออกอากาศ 500 500 0 

-เตรียมแผนการจัดการเรยีนรู/้สื่อ /ใบงาน 1,000 1,000 0 

–การใช้เครื่องรับสญัญาณ(ขณะสอน –การรับชม
ย้อนหลัง) 

500 500 0 

กิจกรรมที่ 3 การดำเนินการการจดักิจกรรมให้
0 

 
0 

คณะคร ู



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

สอดคล้องกับโรงเรยีนต้นทาง  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 500 500 0 คณะคร ู

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 30,000   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่1 การพัฒนาการดา้นร่างกาย     
 

น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ ์

 
 

-การเคลื่อนไหวและจังหวะ 500  500 

-กิจกรรมกลางแจ้ง 500  500 

-กิจกรรมเบรนยิม 500  500 

-กิจกรรม BBL 2000  2000 

กิจกรรมที่2 การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ    

-กิจกรรมเล่นตามมุม 1,000  1,000 

-กิจกรรมบทบาทสมมตุ ิ 500  500 

-กิจกรรมร้องเพลง 500  500 

-กิจกรรมเล่านิทาน 1,500  1,500 

กิจกรรมที่3 การพัฒนาด้านสังคม    

-กิจกรรมทำงานร่วมกับผู้อื่น 1,000  1,000 

-กิจกรรมช่วยพี่เก็บขยะ 500  500 

กิจกรรมที่4 การพัฒนาด้านสติปัญญา    

-กิจกรรมถามตอบ 500 500 0 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

-กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ 1,000 1,000 0 

 กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 20,000  20,000 นายบดีดล 

5 โครงการพัฒนาหลักสตูร 3,000   วิชาการ 

 กิจกรรมที่1 การจัดทำหลักสตูรปฐมวัย 500 500 0 น.ส.จุฑามาศ, 

กิจกรรมที่2 การจัดทำหลักสตูรขั้นพื้นฐาน 500 500 0 นายโกเมน 

กิจกรรมที่3 การจดัทำหลักสูตรทอ้งถิ่น 500 500 0 นางวารีรัตน ์

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำหลักสูตรไปใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพ 

500 500 0 คณะคร ู

-การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ 500 500 0  

คณะคร ู
-การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ    

-การวัดและประเมินผลตามหลักสตูร 500 500 0 

6 
โครงการ พัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

7,000 
 

 
วิชาการ 

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยและปลูกฝังนิสยัรัก
การอ่าน 

 
 

 
 

-ภาษาไทยวันละคำ 500  500 นายจิณณะ 

– รักการอ่าน 1,000 1,000 0 นางสำอางค์ 

- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 3,000  3,000 นายสามารถ/
คณะคร ู

กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะการอ่าน การเขียน     



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

- สอนอ่าน –เขียน คำพ้ืนฐาน 1,000 1,000 0 คณะคร ู

 

ผู้อำนวยการ 

นายบดีดล 

-  คลินิกภาษาไทย 1,000  1,000 

-กำกับ ติดตาม นิเทศ 0  0 

-สรุป รายงานผล 500  500 

7 โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 7,000   วิชาการ 

 กิจกรรมที่ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ป.3     
 
 
 

นางวารีรัตน ์

 –วิเคราะหเ์นื้อหาสาระที่นักเรียนได้คะแนนต่ำเพื่อ
วางแผนแก้ไขปัญหา 

500 500 
 

0 

 –จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้
สอดแทรกตัวอยา่งข้อสอบ 

500 
 

500 
 

0 

 -จัดสอบก่อนสอบจริงโดยใช้ข้อสอบของปีท่ีผ่านมา 1,500 1,000 500 

 -จัดสอนเข้มเพิ่มเตมิเนื้อหา NT 1,000  1,000 

 กิจกรรมที่ 2.การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-net ป.6    คณะครูที่สอน 
4 สาระหลัก 

  –วิเคราะหเ์นื้อหาสาระที่นักเรียนได้คะแนนต่ำเพื่อ

วางแผนแก้ไขปัญหา 

 
500 

 
500 

 

 
0 

 

 –จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้

สอดแทรกตัวอยา่งข้อสอบ 

500 
 

500 
 

0  

คณะครูที่สอน 
4 สาระหลัก 

 
 

 -จัดสอบก่อนสอบจริง Pre-O-net 1,500 1,000 500 

 -จัดสอนเข้มเพิ่มเตมิเนื้อหา O-net 1,000  1,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

8 โครงการ พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 21,167   บุคลากร 

 กิจกรรมที่ 1 จัดทำ MOU กับผู้บรหิาร 1,167 1,167 0 ผอ./คณะคร ู

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิชาชีพคร ู     

-การอบรม การวิจยั ประชุมและศกึษาดูงาน 14,000 
 

 14,000 
 

นายวิรุณพงศ ์

 

-ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดทำแผนจดัการเรียนรู้ ผลติสื่อ
และพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

1,500 
 

1,500 
 

0 นายโกเมน 

 

–ส่งเสริมครูให้ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ๆในการ
เรียนการสอน 

1,000 
 

1,000 
 

0 นายบดีดล 

 

-กิจกรรมนิเทศการศึกษา 1,000 500 500 นายวิรุณพงศ ์

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมจรรยาบรรณ     

–การอบรมคณุธรรม จริยธรรม 2,500 500 2,000 นายวิรุณพงศ ์

9 โครงการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 10,000   วิชาการ 

 กิจกรรมที่ 1 -กิจกรรมรักการอ่าน และส่งเสรมิการคดิ
วิเคราะห ์

   
นางสำอางค์ 

–กิจกรรมวเิคราะห์ข่าวประจำวันและข้อเขียน 3,000  3,000 นายจิณณะ 

-กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 3,000  3,000 นางวารีรัตน ์

กิจกรรมที่ 2. ประเมินสมรรถนะ อ่าน คิดวิเคราะห ์     

-กิจกรรมประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 4,000 4,000 0 นายภูเบศร ์



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

10 โครงการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

2,000   วิชาการ 

-ภาษาอังกฤษวันละคำ/วันละประโยค 2,000  2,000 นายจิณณะ    

11 โครงการ ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 4,000   วิชาการ 

 กิจกรรมที่1 จัดทำระบบประกันคณุภาพภายใน    นายโกเมน 

-จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 500 500 0 ครูธุรการ 

-จัดทำมาตรฐานและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 500 500 0 น.ส.จุฑามาศ 

-จัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 500 500 0 คณะครู 

-ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 500 500 0 คณะครู 

-ตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 500 500 0 คณะครู 

-ประเมินผลคุณภาพการศึกษา 500 500 0 นายโกเมน 

 กิจกรรมที่2 การจัดทำรายงาน     

 -การจัดทำรายงานประจำปี(SAR) 500  500 นายโกเมน 

 -การจัดทำรูปเลม่รายงานเสนอหนว่ยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

500  500 นายโกเมน/ครู
ธุรการ 

12 โครงการจดัการศึกษาพเิศษเรยีนรว่ม 5,000   วิชาการ 

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ปกครอง ทำความเข้าใจ 1,000 1,000 0 ผอ.,คณะครู 

 --จำแนกคัดกรองความต้องการพิเศษ 1,000  1,000 นางสำอางค์-
นางวารีรัตน ์

 กิจกรรมที่2 การเตรยีมความพร้อม     



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

 -จัดหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะดา้น 1,000  1,000 ผอ. 

 -จัดเตรยีมสภาพแวดล้อม 1,000  1,000 น.ส.จุฑามาศ 

 กิจกรรมที่3 จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรยีนร่วม 1,000 1,000 0 นางสำอางค์-
นางวารีรัตน ์

13 โครงการ โรงเรียนสุจริต 8,000   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 1จัดทำหลักสูตรโรงเรยีนสุจรติ    คณะครู 

 -การจัดการเรียนการสอน 1,000 1,000 0 ครูประจำวิชา 

 กิจกรรมที่ 2 ทักษะกระบวนการคดิ   1,000  1000 นางวารีรัตน ์

 -วิเคราะห์ป้องกันการทุจรติ     

นางวารีรัตน ์
 -.กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน    

 -.กิจกรรมเลือกผู้นำความซื่อสัตย ์    

 -. ชวนกันคิดช่วยกันแก้    

 กิจกรรมที่ 3.การมีวินัย   1,200  1,200  

นายโกเมน 

  - คนดี ศรโีรงเรียน    

 - .เด็กดีมีวินัย    

 กิจกรรมที่ 4 ซื่อสัตย์สุจริต 1,500  1,500  
 

นายวัชรวุธ  - .เด็กดีต้องซื่อสัตย ์    

 - เก็บได้ส่งคืน    

 - รางวัลคนด ี    

http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%91-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.doc
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%92.-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2.doc
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf


ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 2,000  2,000  
 

นางวารีรัตน ์ -.ประหยัดและออมทรัพย ์    

 -.รู้จักใช้รู้จักเก็บ    

 .ประหยดัน้ำประหยดัไฟสาธารณะ    

 กิจกรรมที่ 6 มีจิตสาธารณะ         1,300  1,300  

 นายภูเบศร ์

และคณะคร ู -.กิจกรรมเด็กดีมีน้ำใจ    

 -.กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนาร ี    

 -.กิจกรรมหนูน้อยนักอาสา    

14 โครงการ โรงเรียนวิธีพุทธ 8,000   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 1.ประชุมนักเรียนท้ังหมดเพื่อทราบโครงการ 
ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังนี ้

500  500 นายโกเมน 
 

-กิจกรรมอบรมความประพฤติและสวดมนต์ยาววันสุด
สัปดาห ์

500  500 นายวัชรวุธ 

–นักเรียนสวดมนต์แปลได ้ 500  500 นายภูเบศร ์

–กิจกรรมทำบญุใส่บาตร ฟังเทศนใ์นวันสำคัญทาง
ศาสนา 

3,500 
 

 3,500 นายภูเบศร ์

 

 –ก่อนรับประทานอาหารกลางวันจะพิจารณาก่อน
รับประทาน 

500  500 นางวารีรัตน ์

 –บริหารจติ เจริญปัญญาอย่างสมำ่เสมอ 500  500 นายวัชรวุธ 

-กิจกรรมบันทึกความด ี 500 500 0 นายวัชรวุธ 

http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.pdf


ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

-กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 500  500 นางวารีรัตน ์

กิจกรรมที่ 2 ครูพระสอนศลีธรรม 1,000  1,000 นายภูเบศร ์

15 โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ 10,000   วิชาการ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการลด  1,500  1,500  
 
 

น.ส.อนง
ลักษณ์/คณะคร ู

–กิจกรรมลดขยะอินทรียล์ดปรมิาณขยะในโรงเรียนและ
ลดการใช้ที่ฟุ่มเฟือย 

   

-กิจกรรมกินอาหารให้หมดไมเ่หลอืเศษอาหาร    

-ปิดไฟทุกครั้งท่ีไม่ใช้งานและเปดิเฉพาะจุดที่ใช้    

ลดการใช้กล่องโฟม                        

- หลีกเลี่ยงบรรจุภณัฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว    

- ใช้ถุงผ้า    

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมการใช้ซ้ำ 1,500  1,500  
 

นายวัชรวุธ -การใช้แก้วน้ำส่วนตัว    

-การใช้จานใส่อาหารแทนถุงพลาสติกและโฟม    

-การใช้กระดาษสองหน้า    

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่     
 
 
 
 

น.ส.อนง
ลักษณ์/คณะคร ู

กิจกรรมที่ 4 -ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 3,000  3,000 

-ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสด ุ    

-ประกวด    



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

-โครงงานขยะ    

กิจกรรมที่ 5 การคัดแยกขยะ 4,000  4,000 

         -ขยะพลาสติก    

         -ขยะทั่วไป    

         -ขยะอันตราย    

16 
โครงการ ปรบัปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

23,650 
 

 
บริหารทั่วไป 

 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 8,000 8,000 0 นายสามารถ 

 
- พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 2,000 2,000 0 นายบดีดล 

 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 8,000 8,000 0 นายสามารถ 

 
-ตัดหญ้าบริเวณสนามและรอบๆอาคารเรียนจัดตกแต่ง
สวนหย่อม ต้นไม ้

2,000 
 

2,000 
 

0 นายสามารถ 

 

 
- จดัสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคาร 36,500 3,650 0 นายบดีดล 

17 โครงการ มีวินัย ประหยัดและออมทรัพย ์ 5,000  5,000 วิชาการ 

 กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมฝากเงิน    นางสำอางค ์

-ประชุมผูป้กครองเพื่อสร้างความเข้าใจ 1,500  1,500 ผอ. 
ครูประจำชัน้ 

-การรับฝากเงินประจำวนั 1,000  1,000 

กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมประหยดั    นายภูเบศร์ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

-กิจกรรมปลูกฝังความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 1,500  1,500 ครูเวรประจำวัน 

กิจกรรมที่ 3 การขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน    ครูประจำชัน้ 

-การประชาสัมพนัธ์โครงการ 500  500 นายโกเมน 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปลูกฝังการมีวินัย 500  500 นายภูเบศร์ 

18 โครงการ ส่งเสรมิทักษะอาชีพและเทคโนโลย ี 10,000   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการผลิต    นายภูเบศร์ 

 -ปลูกผักปลอดสารพิษ 1,000  1,000 นายจิณณะ 

   -เลี้ยงปลาในบ่อดิน 1,500 1,500 0 นายบดีดล 

   -เลี้ยงปลาในบ่อซเีมนต ์ 1,500 1,500 0 นายสามารถ 

 กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมการจำหน่าย    น.ส.อนงลักษณ ์

 -ร้านค้าปันสุข 3,000  3,000 น.ส.จุฑามาศ 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมตลาดนดัปันสุข 3,000  3,000 นางวารีรัตน ์

19 โครงการ อาหารกลางวัน 100 เปอร์เซ็นต ์    บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 1.เสนอของบประมาณจากเทศบาลบา้นโต้น 501,000   ผอ. 

 กจิกรรมที่ 2. ดำเนินการจดัจ้างเหมาผู้ทำอาหาร
กลางวัน 

496,000 496,000 0 นางสำอางค์ 

 -การจัดทำรายการอาหารประจำสปัดาห ์ 1,000 1,000 0 นางสำอางค์
นางวารีรัตน์  

 -การตรวจสอบคุณค่าอาหารกลางวัน School  lunch 1,500 1,500 0 นางสำอางค์



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

นางวารีรัตน ์

 -การตรวจรับอาหารกลางวัน    นางสำอางค์
นางวารีรัตน ์

นายภูเบศร์  

 -ควบคุมดูแลการตักอาหารให้นักเรียน     

ครูเวรประจำวัน 

 -การทำความสะอาด 2,500  2,500 นักการฯ 

20 โครงการ พัฒนาสื่อนวตักรรมเพื่อการศึกษา 10,000   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดทำ/หาสือ่และแหล่งเรียนรู้     

-พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3,500 3,500 0 นายบดีดล 

-จัดทำสื่อการเรียนการสอน 3,500 3,500 0 นายจิณณะ 

-พิมพ์สัมผสั 1,000  1,000 นายบดีดล 

-สืบค้นข้อมลู 1,000 1,000 0 นายจิณณะ 

-ท่องโลกไกลไปกับอินเทอรเ์น็ต 1,000 1,000 0 นายบดีดล 

21 
โครงการ พัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรู้ด้วยรูปแบบ 
Active  learning 10,000 

 
 

 

วิชาการ 

 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมตัวคร ู

 
 

 
คณะคร ู

–การศึกษา อบรม การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active 

learning 2,000 
 

2,000 0 
คณะคร ู

 
–การศึกษาดูงานการจัดการเรียนรูแ้บบActive learning ที่
ประสบผลสำเร็จ 

4,000 
 

4,000 
คณะคร ู



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพรอ้ม 

 
 

 
คณะคร ู

 
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรูด้้วยรูปแบบActive 

learning 1,000 
 

1,000 0 
 

คณะคร ู

 
  -การจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบActive learning 

2,000 
 

2,000 0 
 

คณะคร ู

 
  -การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยรปูแบบActive learning 

1,000 
 

1,000 
คณะคร ู

22 โครงการ บรหิารและจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 7,000   งบประมาณ 

 กิจกรรมที่1 จัดทำนโยบาย     

 -ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 1,000 1,000 0 ผอ. 

 -กำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาร่วมกัน 1,200 1,200 0 ผอ. 

 -มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

1,500 

 
500 1,000 

 
ผอ. 

 

 -ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 1,500 500 1,000 ผอ. 

 -ร่วมกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 800 800 0 ผอ. 

 -ประชาสมัพันธ์ทำความเข้าใจระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

 
1,000 1,000 0 -นายโกเมน 

-นายวัชรวุธ 

-นายภูเบศร ์

รวมงบประมาณ     


