
สรุปงานโครงการ และงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รวมทั้งส้ิน   ๓,๙๓๐,๒๖๓ บาท   

ท่ี งานโครงการ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

 งานบริหารวิชาการ       

๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ๒๓,๘๐๐  ๒๓,๘๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ 
 นางอัญชลี แก้วย้อย 

 นางสาววิไล  ศิร ิ

๒ 

 

โครงการพัฒนางานวชิาการ ๕,๙๙๙  ๙๖,๙๒๖ 

 

๑๐๒,๙๒๕ 

นางสมลักษณ์    วิบูลยค์ำ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธ ิ
นายนิธวัฒ์ คำทะเนตร 
น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 
นายมนัญชัย กันเจิม 

๓ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐   ๒๘,๐๐๐ นายมัญชัย  กันเจิม 

๔ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 

 
  ๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์    วิบูลยค์ำ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธ ิ
น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 
นางอัญชลี แก้วย้อย 

๕ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โอเน็ต กระบวนการ PLC ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

 

 ๖,๐๐๐ 

นางสาวมยุรี เหมสุทธ ิ
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นายมนัญชัย กันเจิม 
น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 
น.ส.ณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 

๖ 

โครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทย กิจกรรม
ดนตรี – นาฎศิลป์ (ทับกี่สะออน) 

๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 
๑๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 
นางสมลักษณ์ วิบูลยค์ำ 
นางสาววิไล ศิริ 
นายภานุเดช  

๗ 
โครงการส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่การ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 
นางสาววิไล ศิร ิ

๘ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานที่ 

 

  ๖๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์       วิบูลย์คำ 
น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร   

  นางอัญชลี แก้วย้อย 

๙ 
โครงการห้องสมุด  ๓ ดี 
 ๑๐๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

 
๑๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ 

นางสาวมุจรินทร์ 
นางสาวอาทิตยา 
นายสักรินทร์  แปงใจ 



๑๐ 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ICT 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 
 

นายณภัทร มีชำนาญ 

ท่ี งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

๑๑ 
โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  (To  Be  

Number  One) 
๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

 
 ๒,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นายณภัทร  มีชำนาญ 

๑๒ โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 

๑๓ 
โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

-  - 
 

- 
นางอัญชลี   แก้วย้อย 
นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 

๑๔ 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

๑๒,๕๐๐  - 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๗๐,๕๐๐ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 

๑๕ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๑๐,๐๐๐  - 
๑๓,๕๐๐ 

๒๓,๕๐๐ นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ 

๑๖ โครงการนิเทศภายใน -  -  - นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๑๗ 

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๕๗,๕๐๐    ๕๗,๕๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
น.ส.ณัฐฐาภรณณ์ กุลแจ่ม 
นายสักรินทร์ แปงใจ 
นางสมลักษณ์ วิบูลยค า 

๑๘ 
โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 

๑๙ 
โครงการโรงเรียนสุจริต 

๕,๐๐๐  ๓,๖๐๐  ๘,๖๐๐ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 

๒๐ 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

๗,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐ นายณภัทร  มีชำนาญ 

๒๑ 
โครงการตลาดนัด ๑ นวัตกรรม ๑ 
ห้องเรียน 

๑๑,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

๒๒ 
โครงการจัดการเรียนการสอนในยุค 
New Normal 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
นส.จุฑาเพชร  ศัลย์พงษ ์

 งานบริหารงบประมาณ       

๒๓ 
โครงการปรับปรงุระบบงานการเงิน -
บัญชี พัสดุ 

๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 



๒๔ 
โครงการระดมทุนจัดทำผ้าป่าเพ่ือ
การศึกษา    

  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 

 

ท่ี งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

 งานบริหารงานบุคคล       

๒๕ 
โครงการสง่เสริมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
  นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 

 งานบริหารทั่วไป       

๒๖ 

โครงการสง่เสริมอาหารกลางวัน
ระดับอนุบาล –ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

๒๖๘,๐๐๐ 
 

๒๕๗,๐๐๐ 
 

๒๘๓,๐๐๐ 
 

๒๕๗,๐๐๐ 

 
๑,๐๖๕,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี       แก้วย้อย 

๒๗ 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน ๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐  ๕,๐๐๐ 

นางเสาวลักษณ์  สมเงิน 
นางสาวจุฑาเพชร  ศัลยพงษ์ 
 

๒๘ 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ปรับปรุงหอพัก 
 -ค่าอาหารนักเรียนพักนอน 
-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
-ปัจจัยพิ้นฐานยากจนพิเศษ 
 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๒,๕๐๐ 
๔๑,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๒,๕๐๐ 
๔๑,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๐๕,๐๐๐ 
๘๒,๐๐๐ 

นายมนัญชัย กันเจิม 
น.ส.มุจลินท์ ศรีจริยา 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๒๙ 

โครงการปรับปรงุ พัฒนาระบบงาน
สารบรรณ และ school miss ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 
นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 
นายมนัญชัย  กันเจิม 
 

๓๐ 
โครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
กิจกรรมค่าย และความสัมพันธ์
ชุมชน 

 
 
๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นายณภัทร มีชำนาญ 
นางสาววิไล ศิริ 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 



๓๑ 

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ- เนตรนารี และ
สอบวิชาพิเศษ 

  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๒๕๐ ๔๐,๒๕๐ 
นายพิเชษฐ์       วิบูลย์คำ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 

๓๒ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม 
ไฟฟ้า 

๑๐๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นายพิเศษ   พายัพ 
นายสักรินทร์  แปงใจ 
นายณภัทร มีชำนาญ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 

๓๓ 

โครงการสง่เสริมกจิกรรมสหกรณ์
โรงเรียน - - - - - 

 นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
 
 
 

ท่ี งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

๓๔ 
โครงการสง่เสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน สภานักเรียน 

 
๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐  ๕,๐๐๐ 

นายณภัทร  มีชำนาญ 
นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 

 

๓๕ 
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน/เขต
ฯ ๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 

นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 
นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 

๓๖ โครงการอาหารเสริมนม  ๑๐๐,๐๙๖  ๑๐๐,๐๙๖ ๒๐๐,๑๙๒ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 

๓๗ 
โครงการกิจกรรมเรียนฟรี  
๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ 

     นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ๑๗๓,๐๗๐    ๑๗๓,๐๗๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรอุปกรณ์การเรียน ๔๓,๙๐๐  ๔๓,๙๐๐  ๘๗,๘๐๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน ๙๐,๕๗๐    ๙๐,๕๗๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๑. วิชาการ 
 ๒. คุณธรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 ๓. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 ๔. ICT 
๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โควิค ๑๙ 

 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
 

  

 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 

 

 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 

 

 
นส.อาทิตยา เจริญทอง 
นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
นางอัญขลี แก้วย้อย 
นายณภัทร มีชำนาญ 
นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 
 



๓๘ 

โครงการจัดซื้อ/จัดหา/
ซ่อมแซม/ผลิต/ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี/ครุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 
นายณภัทร  มีชำนาญ 
นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
 

๓๙ 
โครงการระบบน้ำประปาและน้ำ
ด่ืม 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นายพิเศษ  พายัพ 

๔๐ 
โครงการแยกขยะพิทักษ์โลก 

๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๘,๐๐๐ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นายพิเศษ  พายัพ 
นางสาวมุจลินท์ ศรีจริยา 

๔๑ 

โครงการร่วมผลิตอย่างใส่ใจ อิ่ม
น้ีเพ่ือน้อง”ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ(โรงเรียนบ้านทับก่ี 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 
นายสักรินทร์ แปงใจ 

 
รวม 

๑,๓๘๑,๒๑๙ ๔๖๒,๐๙๒ ๘๔๗,๒๒๖ ๑,๒๓๙,๗๒๖ ๓,๙๓๐,๒๖๓  

 

 


