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3.2  แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

๐๓๐๑๑๒-๑ ร่วมท า ร่วมคิด ขจัดส่ิงเสพย์ติดในสถานศึกษา  - - - 
ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นายสมพงษ์  เกิดรักษ์   

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

๐๓๐๒๑๒-๑ โครงการกิจกรรมและวันส าคัญ 
 18,000 - - 

ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นายธีรภาพ  สุขตาม    

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

๐๓๐๓๑๒-๒ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - 11,340 - 

ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นายสมพงษ์  เกิดรักษ์   

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

๐๓๐๔๑๒-๑ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
 2,000 - - 

ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นายธีรภาพ  สุขตาม    

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

020921-1 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเครื่องแบบ  - 89,600 - 
ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นายวิทวัส  พิสิฐจ านง 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

021222-1 โครงการปัจฉิมนิเทศ  - 20,000 - 
ต.ค.62 – ก.ย.
63 

1. นางสาวจันทิมา  
กิตติปัญญโชติ   
2. นายธีรภาพ  สุขตาม 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

021331-1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
  

 

- 2,500 - 
ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นางบุณญพร  รักเดชะ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ 

021423-1 โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - 5,000 - 

ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นายธีรภาพ  สุขตาม 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

021521-1 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ 

- 3,000 - 
ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นางสาวศิชัฏฌา  จิตร
บุญ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

021722-1 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 2563  - 2,000 - 
ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นางสาวจันทิมา กิตติ
ปัญญโชติ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

021822-1 โครงการเพื่อการมีงานท า  - 2,000 - 
ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นางนพรัตน์ สุขมาก 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ 

023123-1 โครงการเรียนปรับพื้นฐาน 2563  - - - 
ต.ค.62 – ก.ย.
63 

นายปฤษฎิ์ศิษฏ์ นาค
ช่วย 

รวม กลยุทธ์ที่ 1 20,000 135,440 -  
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กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

020131-1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสร้างศักยภาพ SMT  
- 90,500 - 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

1. นางอรสา ธนกิติ
ธรรม  
2.นายวรพงศ์  
จันทรสาร   

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

020231-1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระภาษาไทยและต่างประเทศ 

 - 39,250 - 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

1. นางณัฎฐิกานต์    
ไกรเทพ   
2. นางกาญจน์สิรี   
แก้วสวน 
 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

020331-1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระสัมคม 

 

- 20,500 - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางบุณญพร  รัก
เดชะ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

020431-1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระสุขศึกษา 

 

- 21,250 - 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

1. นายธิติ  แกล้ว
กล้า   
2.นายคมกฤษณ์ 
สุขศรีเพ็ง  
3. นายธีรภาพ สุข
ตาม 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

020531-1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระศิลปะ 

 

- 31,250 - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นายภูเบศ ไทรงาม 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

020631-1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ 

 

- 21,250 - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางนพรัตน์  สุข
มาก 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

020831-1 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
 - 90,000 - 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นายธิติ  แกล้วกล้า 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

021023-1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

- 60,000 - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวกาญจนา  
คงเอียด 
 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

021923-1 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMT 
 - - 200,000 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวกาญจนา 
คงเอียด 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

022113-1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

 

- 200,000 - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นายปฤษฎิ์ศิษฏ์  
นาคช่วย 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

022231-1 โครงการค่ายดนตรี 
   

- 30,000 - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นายจิรานุวัฒน์ ชูยัง 
 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

022313-1 โครงการพัฒนาระบบเรียนรู้ คู่กิจกรรม(open house)  - 30,000 - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวนิรมล  
นิลพัฒน์ 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

022613-1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา  - - 5,000 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นายพรศักด์ิ หนูวงษ์ 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

022922-1 โครงการส่งสริมสนับสนุนการศึกษาตามนโยบาย 
 

- - 12,000 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

1. นางสาวนิรมล  
นิลพัฒน์  
2.นายปฤษฎิ์ศิษฏ์ 
นาคช่วย 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ 

023231-1 โครงการสอบธรรมศึกษา  - - 15,000 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวจารุวรรณ  
ยมขรร 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

023322-1 โครงการพัฒนาระบบงาน ทะเบียน และวัด/ประเมินผล
การศึกษา  

- - - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางศิริลักษณ์ นิล
ละออ 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

023422-1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  - - - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวกาญจนา 
คงเอียด 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

023713-1 ส่งเสริมงานรับนักเรียนและจัดท าส ามะโนประชากรวัย
เรียน  ปีการศึกษา 2563  

- - 2,000 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นายปฤษฎิ์ศิษฏ์  
นาคช่วย 

รวมกลยุทธ์ที่ 2  638,500 234,000  
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กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

021613-1 โครงการพัฒนาส่ือ วัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  10,000  ต.ค.62 – 

ก.ย.63 
นางสาวเกศินี  เนา
สุวรรณ ์

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

022013-1 โครงการพัฒนาส่ือ วัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 

 

544,000  272,000 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวเกศินี  เนา
สุวรรณ ์

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

022523-1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2,000 ต.ค.62 – 

ก.ย.63 
นางสาวพรรณอร 
ประเทศ 

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

022723-1 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

 

  11,400 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวพรรณอร 
ประเทศ 

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

022822-1 โครงการนิเทศการศึกษา 
   2,000 ต.ค.62 – 

ก.ย.63 
นายปฤษฎิ์ศิษฏ์  นาค
ช่วย 

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

023622-1 โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและการบริการ 
   5,000 ต.ค.62 – 

ก.ย.63 
นางสาวเกศินี  เนา
สุวรรณ ์

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

040121-1 โครงการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
 615,600  572,160 ต.ค.62 – 

ก.ย.63 
นางจุติตา  สุวรรณกิจ   

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

040121-2 โครงการจ้างวิทยากรท้องถิ่น  
  84,000  ต.ค.62 – 

ก.ย.63 
นางสุบงกช  ขุนชิต 

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

040221-1 โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
 50,000   ต.ค.62 – 

ก.ย.63 
นางจุติตา  สุวรรณกิจ  

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

040321-1 โครงการมุฑิตาจิต 
   8,000 ต.ค.62 – 

ก.ย.63 
นางจุติตา  สุวรรณกิจ  
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

040421-1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนรู ้

 

192,000   
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางนลินี  วงศ์วัฒน
ภักดี 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 1,401,600 94,000 872,560  
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กลยุทธ์ที่ 4 : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

020722-1 โครงการสนับสนุนให้การบริการสารสนเทศ (internet)  
- 200,000 - 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวเกศินี   
เนาสุวรรณ์ 

แผนพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

021122-1 โครงการส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุด 
 

- 10,000 - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวสุภาวดี  
เพ็งสุทธ์ิ   

แผนพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

022422-1 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวสู่การบริการ 
 

- - 5,000 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวเกศินี   
เนาสุวรรณ์ 
 

แผนพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

023013-1 โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  200,000 - 140,000 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวสุภาวดี  
เพ็งสุทธ์ิ   

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

๐๒๓5๒๓-๑ โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง
คอมพิวเตอร์ 

 

332,974 - 332,974 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวเกศินี   
เนาสุวรรณ์ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

070313-1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบริการ  13,000 - - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสาวสุภาวดี  
เพ็งสุทธ์ิ   

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

070513-1 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  5,000 - - 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

นางสุขจิต   
ศรีเปารยะ   

รวมกลยุทธ์ที่ 4 550,974 210,000 477,974  
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กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

010112-1 
งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน - - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นายติระ  ไกรเทพ 
นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 
นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

010113-2 
งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 

- - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 

นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 
แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

010113-3 
งานจัดสรรงบประมาณ 

- - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 

นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 
แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

010113-4 
งานแผนงานและโครงการ 

- - 5,000 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 

นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 
แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

010213-1 
งานการจัดองค์กร 

- - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 

นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 
แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

010312-1 
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 

นายอนุวัฒน์  หยิกซ้าย 
แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

๐๑๐๕๑๓-๑ 
งานการค านวณต้นทุนผลผลิต  

- - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 

 
แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

๐๑๐๖๑๓-๑ 
งานการควบคุมภายใน 

- - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นางนลินี  วงศ์วัฒนภักดี 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

๐๑๐๗๑๓-๑ 
งานการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

- - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 

นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 
นางนลินี  วงศ์วัฒนภักดี 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

010123-1 รองบประมาณเหลือจ่าย ปีงบ 63  
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ 2564 94,400 - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 
นางนลินี  วงศ์วัฒนภักดี 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

060113-1  
งานส านักงานฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ - - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวมลลัดดา  ทองย้อย 
นางสาวพิชญา  สีแก้ว 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

060212-1  
งานการเงิน 424,000 - 167,000 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสุพัตรา  ไข่รักษ์ 
นางสาวเกศริน  วิมลเมือง 
นางสาวพิชญา  สีแก้ว 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

060512-1 
งาน สวัสดิการ - - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 
นางสาวพิชญา  สีแก้ว 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

060612-1 
งานเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 
นางสาวพิชญา  สีแก้ว 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

060712-1 
งานการเงินตามนโยบาย - - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสุพัตรา  ไข่รักษ์ 
นางสาวเกศริน  วิมลเมือง 
นางสาวพิชญา  สีแก้ว 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

061812-1 
งานการเงินบ ารงุการศึกษา - - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 
นางสาวพิชญา  สีแก้ว 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

060912-1 
งานการเงินสวัสดิการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 
นางสาวพิชญา  สีแก้ว 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 
นางสุพัตรา  ไข่รักษ์ 
 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

061012-1 
งานบัญชี 

- - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวเกศริน  วิมลเมือง 

 
แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

061112-1 
งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 

880,000 - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวมลลัดดา  ทองย้อย 
นางสาวพิชญา  สีแก้ว 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 
พัสดุฝ่ายทุกฝ่ายและ 
พัสดุกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

061712-1 
งานประกนัสังคม 63,000 - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 
นางสาวพิชญา  สีแก้ว 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

061912-1 
งานยานพาหนะ - - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 
นายสุพร  นาคเล็ก 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

061913-1 
งานระบบยุทธศาสตร์ 

278,000 - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

062013-1 
งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลกลุ่มงาน 

- - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 
นางสุพัตรา   ไข่รักษ์ 
นางสาวจันทิมา กิตติปัญญโชติ 
นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 
นางสาวมลลัดดา  ทองย้อย 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

061712-1 
งานประกนัสังคม - - - 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 
นางสาวพิชญา  สีแก้ว 
นางสาวนุชาดา  จันทร์มัด 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

070213 – 1 
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

5,000 - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นายสุริยา  สารทิพย์   

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

070413-1 
โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา 

10,000 - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นายจิรานุวัฒน์   ชูยัง   

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

๐๘๐๑๑๓-๑ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน  โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

- - 7,000 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นายธิติ   แกล้วกล้า   

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

050113-1 
โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 

- - 5,000 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวเกศินี  เนาสุวรรณ์  

แผนงานพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

050213-1 
โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและการบริการ 

- - 5,000 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวเกศินี  เนาสุวรรณ์  

รวมกลยุทธ์ที่ 5 1,660,000 - 189,000   
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กลยุทธ์ที่ 6 : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

070213 – 1 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

73,826 - 150,000 
ต.ค.62 – ก.ย.63 นายคมกฤษณ์  สุขศรีเพ็ง   

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 

070613-1 
โรงเรียนปลอดขยะ 

- - - 
ต.ค.62 – ก.ย.63 1. นายคมกฤษณ์  สุขศรีเพ็ง   

2. นายอิทธิกร  เกศรัต 

รวมกลยุทธ์ที่ 6 73,826 - 150,000  
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3.3 รายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณ 
 
 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ท้ังส้ิน 5,489,530 บาท และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณประจ าปี 
งบประมาณ 2562 โดยจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน  กลุ่ม
บริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อด าเนินการจัดท าโครงการให้สอดรับกับภารกิจนโยบายของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และกลยุทธ์
จุดเน้นโรงเรียน โดยจ าแนกตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  - ได้รับจัดสรรเงิน 155,440  บาท และจัดท า 12  โครงการ  

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ได้รับจัดสรรเงิน 872,500  บาท และจัดท า 18 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ได้รับจัดสรรเงิน 2,368,160 บาท และจัดท า 11 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 4 : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ได้รับจัดสรรเงิน 1,238,948  บาท และจัดท า 7 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ได้รับจัดสรรเงิน 1,849,000 บาท และจัดท า 24 งาน  6 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 6 : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
- ได้รับจัดสรรเงิน 223,826  บาท และจัดท า 2 โครงการ  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,061,176 บาท 90 งาน 59 โครงการ 
 


