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1
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
(กีฬาคณะสี)

1 แข่งขันกีฬาภายใน ท.ศ.ล. เกมส์ ครูวรรณญากร  ฤทธิเ์ดช 55,000.00 55,000.00

2
โครงการ To be number 
one

1
กิจกรรม Idol Kondee To Be Number One ลานกีฬา ลานดนตรี
 ลานศิลปะ ต้านยาเสพติด

ครูนริศศา  ดวงภูเมฆ 15,000.00 15,000.00 0.00

1 วันส าคัญลูกเสือ เนตรนารี ครูสุภาพร  ศรีพทุธา 20,000.00 20,000.00 0.00

2 เข้าค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ครูสุภาพร  ศรีพทุธา 278,310.00 278,310.00

3 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยศึกษาปีที ่2 และ 3
ครูฐิติโชต  ชูธัญญะ    
ครูอุดมศักด์ิ  ชาญเลิศ

200,000.00 200,000.00

4 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 หัวหน้าระดับ ม.1 60,000.00 60,000.00

5 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 หัวหน้าระดับ ม.2 60,000.00 60,000.00

6 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 หัวหน้าระดับ ม.3 60,000.00 60,000.00

7 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 หัวหน้าระดับ ม.4 40,000.00 40,000.00

8 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 หัวหน้าระดับ ม.5 40,000.00 40,000.00

9 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 หัวหน้าระดับ ม.6 40,000.00 40,000.00

10 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 (อยู่ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
งบอุดหนุน)

ครูสาลินี  สิทธิสาร 45,000.00 45,000.00

11 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.4 (อยู่ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
งบอุดหนุน)

ครูสาลินี  สิทธิสาร 45,000.00 45,000.00

12 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%  (อยู่ในโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน งบอุดหนุน)

ครูจรัญ  มูลจนัทร์ 5,000.00 5,000.00
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13
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (อยู่ในโครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน งบอุดหนุน)

ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง 5,000.00 5,000.00

14 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูอุดมศักด์ิ  ชาญเลิศ 10,000.00 10,000.00

15 สาธารณประโยชน์รักษาดินแดน (รด.) และจิตอาสา ครูภิรมย์  น้อยผล 0.00 0.00

16 กิจกรรมพัฒนางานคอมพิวเตอร์ ครูจรัญ  มูลจันทร์ 100,000.00 100,000.00 0.00

17
การด าเนินงานตามมาตรการโควิด 19 (โครงการพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพ โครงการอุดหนุน)

ครูสมใจ  พูนน าเภา 150,000.00 28,545.00 121,455.00

18
ประดิษฐ์ศิราภรณ์ (อยู่ในโครงการยกระดบัคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ งบอุดหนุน )

ครูจนัทร์วดี  รักษ์อาจ 40,000.00 12,010.00 27,990.00

19
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (อยู่ในโครงการยกระดบัคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งบอุดหนุน )

ครูวราภรณ์  ปานด ารงค์ 100,000.00 69,104.00 30,896.00

20
คุณลักษณะทีพ่ึงมี สร้างคนดีให้สังคม (อยู่ในโครงการโรงเรียน
คุณธรรม งบอุดหนุน)

ครูวรรณญากร  ฤทธิเ์ดช 40,000.00 39,600.00 400.00

21
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  (โครงการงาน
สัมพันธ์ชมุชนุ  อุดหนุน)

ครูเงาแข  ด้วงศรี 5,000.00 5,000.00

4 22 ค่าอุปกรณ์การเรียน รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 556,460.00 373,510.00 182,950.00
5 23 ค่าเครื่องแบบนักเรียน รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 581,220.00 418,300.00 162,920.00
6 24 ค่าหนังสือแบบเรียน รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 1,079,948.83 992,494.00 87,454.83
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7 25 เงินรายได้แผ่นดิน รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 9,366.46 9,366.46 0.00

8 26 เงินอดุหนุนปัจจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน ครูสิทธิโชค  ภูลา 165,000.00 165,000.00 0.00

9 27 บาลีสนามหลวง ครูสาลินี  สิทธิสาร 14,150.00 14,150.00

ประจ าปงีบประมาณ  2565

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ 2565 ประเภทเงินอ่ืน 


