
2. โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 256๔ 
    2.1 สรปุงบหน้าโครงการ 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ชื่อโครงการ ใชง้บประมาณจาก สนอง 

มฐ.ที ่
ชื่อโครงการ ใชง้บประมาณจาก สนอง 

มฐ.ที ่
รายหัว อืน่ๆ รายหัว อืน่ๆ  

1. โครงการส่งเสรมิคุณภาพ
ผู้เรยีนระดับปฐมวัย ๑๗,๔๐๐   ๑๒,๖๐๐   ๑,๒,๓ 

การบรหิารงานวชิาการ    
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๓ 

2. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

๒0,000 - 
๑,๒,๓ ๒. โครงการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
๑๐,๐๐๐ - ๑,๒ 

    ๓. โครงการส่งเสรมิระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

๙,๖๔๐ ๕,๓๖๐ ๑,๓ 

    การบรหิารงานบคุคล    

    ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

๒๐,๐๐๐ - ๒ 

    การบรหิารงบประมาณ    

    ๕. โครงการพัฒนาแผนงานและ
งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ - ๒ 

    การบรหิารทัว่ไป    
    ๖. โครงการสุขภาพดี มีอนามยั ๓๐,๐๐๐ - ๑,๓ 
    ๗. โครงการคุณธรรม น าความรู ้ - ๑๕,๐๐๐ ๑,๓ 

    ๘. โครงการพัฒนาบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานท่ี 

๓๕,๐๐๐ - ๑,๒,๓ 

    ๙. โครงการสมัพันธ์ชุมชนและงาน
ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 

๘,๕๖๐ - ๒ 

    1๐. โครงการส่งเสริมงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑,๓ 

    ๑๑. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
สร้างนิสยัรักการอ่าน 

๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ 

    ๑๒. โครงการอาหารกลางวัน  - -  
    ๑๓. โครงการอาหารเสรมิ (นม) - -  

    ๑๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 
-  

 ๓๗,๔๐๐ ๑๒,๖๐๐     ๑๘๘,๒๐๐ ๖๕,๓๖๐  
รวม ๕๐,๐๐๐ รวม ๒๕๓,๕๖๐  
รวมงบประมาณ 311,070 

 
 
 



 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
รวม (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ
รวม (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. โครงการส่งเสรมิ
คุณภาพผู้เรยีน
ระดับปฐมวัย ๓๗,๕๑๐ 

๑. นางสาวเกศวลี ไกรตร ี
๒. นางรุ่น  ดีพรวน 

การบรหิารงานวชิาการ ๖๕,๐๐๐  
1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๔๐,๐๐๐ 

๑. นางสุนันทา  พานพิมพ์ 
๒. นางสารนี  นันจันท ี
๓. นายชัชรินทร์ ผายม 
๔. น.ส.สุพรรณิการ์ พลพุทธา 

2. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

๒๐,๐๐๐ ๑. นางสาวเกศวลี ไกรตร ี
๒. นางรุ่น  ดีพรวน 

๒. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑๐,๐๐๐ 
๑. นางสุนันทา พานพิมพ์ 
๒. นางสารนี  นันจันที 
๓. น.ส.เกศวลี ไกรตร ี

   ๓. โครงการส่งเสรมิระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ๑๕,๐๐๐ 

๑. น.ส.สุพรรณิการ์ พลพุทธา 
๒. นางสุนันทา พานพิมพ์ 
๓. นางสาวเกศวลี  ไกรตร ี

   การบรหิารงานบคุคล  ๒๐,๐๐๐  

   ๔. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑. นางพะเนียด  โคตรพงษ์สาร 
๒. นายอนุสรณ์ องอาจ 

   การบรหิารงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  

   ๕. โครงการพัฒนา
แผนงานและงบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑. นางปิ่นวดี  วิเศษลา 
๒. นายอัคราพงศ์  ตุงไธสง 
๓. นางสาวกชกร ขุนศรรีักษา 

   การบรหิารทัว่ไป  ๑๔๘,๕๖๐  

   ๖. โครงการสุขภาพดี มี
อนามัย 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑. นางพะเนียด  โคตรพงษ์สาร 
๒. นายอนุสรณ์ องอาจ 

   ๗. โครงการคุณธรรม น า
ความรู ้

๑๕,๐๐๐ 
๑. นายอัคราพงศ์  ตุงไธสง 
๒. นางปิ่นวดี  วิเศษลา 

   ๘. โครงการพัฒนา
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานท่ี 

๓๕,๐๐๐ 
 

๑. นายอัคราพงศ์  ตุงไธสง 
๒. นายอนุสรณ์  องอาจ 
๓. นางภัณฑารักษ์  องอาจ 
๔. นางสาวเกศวลี  ไกรตร ี
๕. นายอุทร  หยองเอ่น 

   ๙. โครงการสมัพันธ์ชุมชน
และงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

๘,๕๖๐ 
 

๑. นางสารนี  นันจันที 
๒. นายชัชรินทร์  ผายม 
๓. นายธนัดกิจ  พิณรัตน ์
๔.นายมานพ  คล้ายแก้ว 

   1๐. โครงการส่งเสริมงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๕๐,๐๐๐ 
๑. นายอนุสรณ์  องอาจ 
๒. นายอัคราพงศ์  ตุงไธสง 



๓. นายชัชรินทร์  ผายม 
๔. นางสารนี  นันจันที 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
รวม (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ
รวม (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

   ๑๒. โครงการอาหาร
กลางวัน  

- 
 

๑. นางปิ่นวดี  วิเศษลา 
๒. นางภัณฑารักษ์  องอาจ 
๓. น.ส.เกศวลี  ไกรตร ี

   ๑๓. โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) 

- 
 

๑. นางสารนี  นันจันที 
๒. นางสาวเกศวลี  ไกรตร ี

   ๑๔. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

- 
 

๑. นางปิ่นวดี  วิเศษลา 
๒. นางสุนันทา  พานพิมพ์ 
๓. นางสาวกชกร  ขุนศรีรักษา 
๔. น.สเกศวลี  ไกรตร ี
๕. นางสารนี  นันจันที 

รวม ๕๗,๕๑๐ รวม ๒๕๓,๕๖๐ 
รวมงบประมาณ ๓๑๑,๐๗๐ 

 
 
 


