
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน งบประมาณ

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5,000        นางศุภนุช  อ้วนเจริญสุข วิชาการ เงินอดุหนุน

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,000        นางสาวนันทวดี  ข ามี วิชาการ เงินอดุหนุน

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 5,000        นางสาวฑัญญาชนก จรัสกุณโฮง วิชาการ เงินอดุหนุน

4 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 5,000        ว่าที่ร้อยตรี วุฒิไกร  มูลคาย วิชาการ เงินอดุหนุน

5 โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 5,000        นางสาวปวิตรา   เกษมสุข วิชาการ เงินอดุหนุน

6 โครงการพัฒนาห้องสมุด 10,000       นางสาวฑัญญาชนก จรัสกุณโฮง วิชาการ เงินอดุหนุน

7 โครงการรักการอา่น 5,000        นางสาวสินี สุวรรณเมศ วิชาการ เงินอดุหนุน

8 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET , NT และขอ้สอบกลาง 5,000        นางสาวณีรนุช    กุมผัน วิชาการ เงินอดุหนุน

9 โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2,000        นางสาวณีรนุช    กุมผัน วิชาการ เงินอดุหนุน

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจดัการศึกษา 778,620     นางสาวณีรนุช    กุมผัน วิชาการ
เงินอุดหนุน 662,220 บาท  

เงินรายได้ 116,400 บาท

11 โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 50,000       นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย วิชาการ
เงินอุดหนุน 25,000 บาท  

เงินรายได้ 25,000 บาท

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5,000        นางสาวทยิดา เลาเฟย วิชาการ เงินอดุหนุน

13 โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล 10,000       นางสุกัญญา   สุดแสงพันธ์ วิชาการ เงินอดุหนุน

14 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและพลานามัย 60,000       นางมุทิตา  ฟักน่วม วิชาการ เงินอดุหนุน

15 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ 10,000       นายภูวดล   ขนัค ามาละ วิชาการ เงินอดุหนุน

16 โครงการสร้างการรับรู้ใหม่สู่เป้าหมายชีวิต 5,000        ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 วิชาการ เงินอดุหนุน

17 โครงการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้ 5,000        หมวดสังคม วิชาการ เงินอดุหนุน

18 โครงการจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีฯ ภายใต้การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19 533,000     นางสาวณีรนุช    กุมผัน วิชาการ เงินอดุหนุน

19 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี จติอาสา 535,100     นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง วิชาการ เงินอดุหนุน

20 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทัศนศึกษา 543,580     นางมุทิตา  ฟักน่วม วิชาการ เงินอดุหนุน

21 โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 5,000        นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง วิชาการ เงินอดุหนุน

22 โครงการเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรม 5,000        นางสาวปวิตรา เกษมสุข วิชาการ เงินอดุหนุน

23 โครงการแนะแนวการศึกษา 2,000        นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี วิชาการ เงินอดุหนุน

24 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,000        นางสาวณีรนุช    กุมผัน วิชาการ เงินอดุหนุน

25 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,000        นางสาวณีรนุช    กุมผัน วิชาการ เงินอดุหนุน

26 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการเทคโนโลยี 5,000        นางสาวศศิธร  แสงศรีเรือง  วิชาการ เงินอดุหนุน

27 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5,000        นางสาวศศิธร  แสงศรีเรือง  วิชาการ เงินอดุหนุน

28 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้สู่มืออาชีพในสถานศึกษา 5,000        นางสาวณีรนุช    กุมผัน วิชาการ เงินอดุหนุน

29 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบบริจาค นางมุทิตา  ฟักน่วม บริหารทั่วไป งบบริจาค

30 โครงการธนาคารโรงเรียน SMSS 5,000        นางนภา  แก่อินทร์ บริหารทั่วไป เงินอดุหนุน

31 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 5,000        นางสาวอารยา  สอนวงษ์ บริหารทั่วไป เงินอดุหนุน

32 โครงการพัฒนาผู้เรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000        นายชาคริต  สิมล้ิม บริหารทั่วไป เงินอดุหนุน

33 โครงการปัจฉมินิเทศ อนุบาล ป.6 ม.3 และ ม.6 35,000       นางสุรัตนา  แสงศิลา บริหารทั่วไป เงินอดุหนุน

34 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 5,000        นายชาคริต   สิมล้ิม บริหารทั่วไป เงินอดุหนุน

35 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000        นายจามร  จติรบุญมา  บริหารทั่วไป เงินอดุหนุน

36 โครงการส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์ 5,000        นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย บริหารทั่วไป
เงินอุดหนุน 2,500 บาท  

เงินรายได้ 2,500 บาท

37 โครงการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10,000       นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย บริหารทั่วไป เงินอดุหนุน

38 โครงการสร้างคนดีมีคุณภาพ 1,500        นายวรวุฒิ   กฐินเทศ บริหารทั่วไป เงินอดุหนุน

39 โครงการพัฒนาอาคารและสถานที่ 150,000     นายศราวุธ  บุญส่ง บริหารทั่วไป เงินอดุหนุน

40 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน 100,000     นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี บุคลากร เงินอดุหนุน

41 โครงการการจดัซ้ือวัสดุเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา 50,000       นางมุทิตา  ฟักน่วม งบประมาณ เงินอดุหนุน

 2,985,800 เงินอดุหนุน

   842,400
เงินอุดหนุน 794,400 บาท  

เงินรายได้ 48,000 บาท

รวม

ค่าสาธารณูปโภค


