
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



แผนการใช้จ่ายเงินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
    โรงเรียนพานพร้าว สพม.หนองคาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จัดสรรส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรท่ัวไป 35 %  = 558,670 บำท ดังน้ี
        งบด ำเนินงำน

ค่าสาธารณูปโภค 180,000   บาท
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 15,000     บาท
ค่าวัสดุส านักงาน 15,000     บาท
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000     บาท
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 9,670       บาท
รวม 234,670   บาท

        งบบุคลำกร
จ้างนักการภารโรง (9,000x12x3) 324,000   บาท

รวม 324,000   บาท

      รวมท้ังส้ิน 30 % 558,670   บาท

2) จัดสรรส ำหรับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 5 % (งบส ำรองจ่ำย)   = 79,810 บำท 79,810     บาท

3) จัดสรรส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน 60 % = 957,720   บาท
   3.1 โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10,000     บาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000     บาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,000     บาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10,000     บาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาฯ 10,000     บาท
กุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 10,000     บาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10,000     บาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 10,000     บาท
รวม 85,000     บาท

   3.2 โครงการวันส าคัญ
วันสุนทรภู่ 8,000       บาท
วันวิทยาศาสตร์ 8,000       บาท
วันคริสมาสต์ 8,500       บาท
วันอาเซียน 8,000       บาท
วันส าคัญทางพุทธศาสนา 20,000     บาท
วันส าคัญอ่ืนๆ 25,000     บาท
รวม 77,500     บาท



จัดสรรสำหรับการเรียนการสอน ๖๐% (จำนวนเงิน ๙๕๗,๗๒๐ บาท) 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างนวัตกรรมการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน 
จำนวนเงินที่อนุมัติ 

(บาท) 
๑ โครงการส่งเสริมการใช้ธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
นางสาววันดี  ไชยสุระ 
นายสมศักด์ิ พูลเพิ่ม 

กิจการนักเรียน ๑๐,๐๐๐ 

๒ โครงการโรงเรียนคุณธรรม นายสุเมธ  ถาไชยลา บริหารท่ัวไป ๖,๐๐๐ 
  นางสาววันดี  ไชยสุระ   

๓ 
โครงการพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายใน 

นางวิญญู  คำภักดี วิชาการ ๕,๐๐๐ 

๔ โครงการสถานศึกษาต้นแบบลูกเสือ นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม กิจการนักเรียน ๑๕,๐๐๐ 

๕ 
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด 

นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม กิจการนักเรียน ๓๐,๐๐๐ 
นางศรีไพร  สังฆะคุณ   

๖ 
โครงการส่งเสริมการทำวิจัยใน
โรงเรียน 

นางนนัธิยา พลูเพิ่ม วิชาการ ๑๐,๐๐๐ 

๗ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นางวัชรีพร  ชัยจักร ์ บริหารท่ัวไป ๒๐,๐๐๐ 

๘ 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
อบายมุขและสารเสพติด 

นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม กิจการนักเรียน ๗,๐๐๐ 

๙ 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม กิจการนักเรียน ๒๕,๐๐๐ 

๑๐ 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
(Zero Waste School) 

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง บริหารท่ัวไป ๑๐,๐๐๐ 

๑๑ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานศึกษา 

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง บริหารท่ัวไป ๖๕,๐๐๐ 

๑๒ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางสมพร  นนทะนำ บริหารท่ัวไป ๒๒,๐๐๐ 

๑๓ 

โครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อ
ประเมินรับรางวัลโรงเรียน
พระราชทานและนักเรียน
พระราชทาน 

นายสุเมธ  ถาไชยลา บริหารท่ัวไป ๑๐,๐๐๐ 

๑๔ 
โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย
ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) 

นางสมพร  นนทะนำ บริหารท่ัวไป ๑๐,๐๐๐ 
นางสาวสุพัตรานุ่นสวัสด์ิ 

๑๕ 
โครงการกีฬาสีภายใน นายไพโรจน์  สังฆะคุณ วิชาการ/ 

สุขศึกษา 
๓๐,๐๐๐ 

๑๖ 
โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

นายวรพักตร์  มีมะจำ กิจการนักเรียน ๔,๕๐๐ 
นายกิตต์ิณัฐ  สุนทรวิสัย 

๑๗ 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
แผนงานและงบประมาณ 

น.ส.เยาวลักษณ์ พรมเนาว ์    งบประมาณ ๖,๐๐๐ 

 น.ส.ณัฐธชิา ทองยืน  
 น.ส.กมลรัตน์  ปะตังถาเน  

รวมเงิน ๒๘๕,๕๐๐ 
 



กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษา  
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน 
จำนวนเงินที่อนุมัติ 

(บาท) 
๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 
นายสมศักด์ิ  พูลเพิ่ม วิชาการ ๕,๐๐๐ 
นายวัชรพล  รักษาภักด ี

๒ พัฒนางานโสตทัศนศึกษาและงาน
ประชาสัมพันธ์ 

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง บริหาร
ท่ัวไป 

        ๓,๐๐๐๐ 
นายเสกสรรค์ ปุณริบูรณ์ 

รวมเงิน ๓๕,๐๐๐ 
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย
สู่มาตรฐานสากล 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน 
จำนวนเงินที่

อนุมัติ 
(บาท) 

๑ โครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นางนนัธิยา พลูเพิ่ม วิชาการ ๑๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาคลังข้อสอบ นางดรุณี ไชยมานนัท์ วิชาการ ๑๐,๐๐๐ 
๓ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่สากล นางนนัธิยา พลูเพิ่ม วิชาการ ๑๐,๐๐๐ 
๔ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางนนัธิยา พลูเพิ่ม วิชาการ ๕,๐๐๐ 
๕ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางนนัธิยา พลูเพิ่ม วิชาการ ๘๕,๐๐๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ครูในกลุ่มสาระ ๑๐,๐๐๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ครูในกลุ่มสาระ ๑๐,๐๐๐ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ครูในกลุ่มสาระ ๑๕,๐๐๐ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ครูในกลุ่มสาระ ๑๐,๐๐๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ครูในกลุ่มสาระ ๑๐,๐๐๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ครูในกลุ่มสาระ ๑๐,๐๐๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ครูในกลุ่มสาระ ๑๐,๐๐๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี  ครูในกลุ่มสาระ ๑๐,๐๐๐ 

๖ 
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผู้เรียนเป็นรายหน่วย 

นางนนัธิยา พลูเพิ่ม วิชาการ ๑๐,๐๐๐ 

๗. โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน น.ส.พชัรี สวรรค์วิจิตร ภาษาต่างประเทศ ๕,๐๐๐ 
รวมเงิน ๑๓๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษา 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน 
จำนวนเงินที่อนุมัติ 

(บาท) 
๑ โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง บริหารท่ัวไป ๑๐,๐๐๐ 
๒ โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขัน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
นางนนัธิยา พลูเพิ่ม วิชาการ ๑๑,๕๐๐ 

แข่งขันกิจกรรมอื่นๆ ๓๐,๐๐๐ 

๓ 
โครงการยุวบรรณารักษ์ นางศรีไพร สังฆะคุณ วิชาการ ๑๐,๐๐๐ 

นางสาวสุดารัตน์ วิชาไชย   

๔ 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางศรีไพร สังฆะคุณ วิชาการ ๑๐,๘๒๐ 

นางสาวสุดารัตน์ วิชาไชย 

๕ 
โครงการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 

นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม บริหารท่ัวไป ๑๐,๐๐๐ 

๖ โครงการนิเทศภายใน นางนนัธิยา  พูลเพิ่ม วิชาการ ๕,๐๐๐ 

๗ 
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู ้

นายสมศักด์ิ  พูลเพิ่ม วิชาการ ๕,๐๐๐ 

๘ 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

นางดรุณี  ไชยมานนัท์ บุคคล ๓๔,๐๐๐ 
นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว 
นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 

รวมเงิน ๑๒๖,๓๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่5 น้อมนำศาสตร์พระราชาและวิถีพุทธในการดำเนนิงาน  
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน 
จำนวนเงินที่อนุมัติ 

(บาท) 
๑ โครงการวันสำคัญ นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม กิจการนักเรียน ๗๗,๕๐๐ 
 วันสุนทรภู่และวนัต่อต้านยาเสพติด   ๘,๐๐๐ 
 วันวิทยาศาสตร์   ๘,๐๐๐ 
 วันคริสตมาสต์   ๘,๕๐๐ 
 วันอาเซียน   ๘,๐๐๐ 
 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   ๒๐,๐๐๐ 
 วันสำคัญอื่นๆ   ๒๕,๐๐๐ 

๒ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นางสาวณัฐธิชา ทองยืน วิชาการ ๗๙,๔๐๐ 
๓ โครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน นางสาวสุพัตรา  นุน่สวัสด์ิ วิชาการ ๒๐,๐๐๐ 

๔ 
โครงการประดิษฐ์เครื่องประดับ
นาฏศิลป์ไทย 

นายกันทรากร แหลมกีก่ำ วิชาการ/ศิลปะ ๑๗,๐๐๐ 

๕ 
โครงการส่งเสริมน้อมนำศาสตร์
พระราชาและหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

นางวัชรีพร  ชัยจักร ์ บริหารท่ัวไป ๑๐,๐๐๐ 

๖ แนะแนวและทุนการศึกษา นางดรุณี  ไชยมานนัท์ วิชาการ ๔,๐๐๐ 
  นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว   
  นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย   

รวมเงิน ๒๐๗,๙๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน 
จำนวนเงินที่อนุมัติ 

(บาท) 
๑ โครงการส่งเสริม นักเรียน ครู บุคลากรท่ี

มีความสามารถสู่ความเป็นเลิศ 
นางวัชรีพร  ชัยจักร ์ บริหารท่ัวไป ๕๕,๐๐๐ 

๒ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน
การอ่านตามแนวทางประเมิน PISA 

นางพชิญา สุวงศ์ ภาษาไทย ๖,๐๐๐ 
นายวรพักตร์ มีมะจำ 

๓ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวทางประเมิน PISA 

นางนนัธิยา พลูเพิ่ม คณิตศาสตร์ ๖,๐๐๐ 

๔ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางประเมิน PISA 

นายสมศักด์ิ  พูลเพิ่ม วิทยาศาสตร์ฯ ๖,๐๐๐ 

๕ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา นายไพโรจน์ สังฆะคุณ วิชาการ/ 

สุขศึกษาฯ 
๓๐,๐๐๐ 

๖ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี นายวุฒิศาสตร์  เทพอินแดง วิชาการ/ศิลปะ ๓๐,๐๐๐ 

๗ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป ์

นายกันทรากร แหลมกีก่ำ วิชาการ/ศิลปะ ๓๐,๐๐๐ 

๘ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
นาฏศิลป์ไทย/ประยุกต์ 

นายกันทรากร แหลมกีก่ำ วิชาการ/ศิลปะ ๕,๐๐๐ 

รวมเงิน ๑๖๘,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปเงินในโครงการแต่ละกลยุทธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ชื่อกลยุทธ ์ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
๑ สร้างนวัตกรรมการบริหาร และจัดการศึกษาด้วย

วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
๑๗ ๒๘๕,๕๐๐  

๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัด
การศึกษา  

๒ ๓๕,๐๐๐  

๓ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นราย
หน่วยสู่มาตรฐานสากล 

๗ ๑๓๕,๐๐๐  

๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการ
ศึกษา 

๘ ๑๒๖,๓๒๐  

๕ น้อมนำศาสตร์พระราชาและวิถีพุทธในการ
ดำเนินงาน  

๖ ๒๐๗,๙๐๐  

๖ ส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

๘ ๑๖๘,๐๐๐  

รวม ๔๘ ๙๕๗,๗๒๐  
 

โครงการท่ีของบสนับสนุนจากเทศบาลศรีเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ของบ ๑๕๘,๖๔๐ บาท) 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
(บาท) 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

หมายเหตุ 

๑ ค่ายภาษาอังกฤษ
พาเพลนิ 
 

น.ส.พชัรี  สวรรค์วิจิตร ๕,๐๐๐ (ร.ร.)
๔๐,๐๐๐(เทศบาล) 

ท่ี 3 ๔๕,๐๐๐ บาท 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
๒ ส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียนด้าน
นาฏศิลป์ไทย/
ประยุกต์ 

นายกันทรากร แหลมกีก่ำ ๕,๐๐๐ (ร.ร.) 
๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ท่ี 6 ๕๕,๐๐๐ บาท 
 

๓ กีฬาต้านยาเสพติด นายไพโรจน์  สังฆะคุณ ๓๐,๐๐๐ (ร.ร.) 
๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ท่ี ๑ ๖๐,๐๐๐ บาท 
 

๔ เข้าค่ายพักแรม 
ลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด 
 

นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม ๓๐,๐๐๐ (ร.ร.) 
๓๘,๖๔๐ 
(เทศบาล) 

ท่ี ๑ ๖๘,๖๔๐ บาท 
 

 

 

 

 

 


