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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
ของโรงเรยีนนางรองพิทยาคม 

 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม              

ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  29  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนนางรองพิทยาคมแล้ว 

1.  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว 4,463,800 บาท ดังนี้ 
- งบด้านวิชาการ    จำนวน 2,678,280 บาท   คิดเป็นร้อยละ  60 

(เกณฑ์ร้อยละ 60-70) 
- งบด้านบริหารท่ัวไป   จำนวน 1,339,140 บาท   คิดเป็นร้อยละ 30 

(เกณฑ์ร้อยละ 20-30) 
- งบสำรองจ่าย    จำนวน  446,380 บาท    คิดเป็นร้อยละ 10 

(เกณฑ์ร้อยละ 10-20) 
2.  เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ 
 

 
 

          
                                                       (นายสรายุทธ  เสลารักษ์) 
                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ 

ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 
ประจำปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

ตาราง 18  ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2565  
รายการ จำนวนคน จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 200  700,000 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 199  696,500 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 251  878,500 
รวม (คนละ 3,500) 650              2,275,000 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 211  801,800 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 217  824,600 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 148  562,400 
รวม (คนละ 3,800) 576             2,188,800 

รวมทั้งสิ้น 1,226              4,463,800 

การจัดสรรตามสัดส่วน 
1. งบดำเนินการ 60% เป็นเงิน  2,678,280 บาท 
2. งบบริหาร 30% เป็นเงิน  1,339,140 บาท 
3. งบสำรองจ่าย 10% เป็นเงิน    446,380 บาท 

รวม              4,463,800 บาท 
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ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

 
ตาราง 19  ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

                ประจำปีงบประมาณ  2565 
รายการ จำนวนนักเรียน(คน) รายหัว/ปี (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 200 880                 176,000 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 199 880                 175,120 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 251 880  220,880 
รวม ม.ต้น 650                  572,000 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 211 950                 200,450 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 217 950                 206,150 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 148 950  140,600 
รวม ม.ปลาย 576                  547,200 
รวมทั้งสิ้น 1,226                1,119,200 
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รายละเอียดงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรม/โครงการปงีบประมาณ 2565 

ตาราง 25 รายละเอียดงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ 2565 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ฝ่ายงบประมาณ 

1 งานสาธารณูปโภคโรงเรียนนางรองพิทยาคม 600,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางณัฎฐพิชา 
2 งานซ่อมบำรุง ต่อทะเบียน และต่อประกันภัยรถตู้โรงเรียน 30,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางสาวธมนณัฎฐ์ 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารงบประมาณ 104,730 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางกรรณิการ ์
4 โครงการ รับบริจาคเพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์การศึกษา ตลอดปีงบประมาณ นางอรพนิ 

พัฒนาส่ิงแวดล้อมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถ 
ท่ีเป็นเลิศ  ประจำปีงบประมาณ 2565 

รวม 734,730 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 200,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ น.ส.เขมสรณ์ 
2 โครงการศึกษาดูงาน 100,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางวรินรำไพ 
3 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบุคคล 30,000 งบอุดหนุน ต.ค.64-มี.ค.65 น.ส.แสงเดือน 
4 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 75,640 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายทวี 
5 โครงการโรงเรียนปลอดแอลกอฮอล์และสารเสพติด 

5.1 จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะ 5,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายสุมิตร 
5.2 เฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเส่ียง (พัฒนาแกนนำนักเรียน) 20,000 งบกิจกรรมพัฒนา ตลอดปีงบประมาณ นายสุมิตร 

6 โครงการเฝ้าระวังโรค ในสถานการณ์ป้องกันโควิด-19 20,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ น.ส.แสงเดือน 
7 โครงการสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายสันติ 
8 โครงการจ้างครูอัตราจ้าง 516,600 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ น.ส.แสงเดือน 

แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
9 โครงการอบรมและพัฒนาโปรแกรม To school 23,360 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายกษิดิศ 
10 โครงการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะ 5,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางวรินรำไพ 
11 โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 14,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ณิชาภัทร 
12 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 41,000 งบกิจกรรมพัฒนา ตลอดปีงบประมาณ น.ส.มณฑกาญจน์ 
13 งานกิจการนักเรียน 60,000 งบอุดหนุน/กิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ นายคณยศ 

รวม 1,113,600 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

1 โครงการพัฒนางานสารบรรณ 13,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางอริยาพร 
2 โครงการตกแต่งสถานท่ีจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 40,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางอริยาพร 

3 
โครงการพัฒนาซอ่มบำรุงระบบเครื่องขยายเสียงงานศูนย์ส่ือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

10,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายกษิดิศ 

4 
โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ระบบน้ำ 
ระบบไฟฟ้า โต๊ะ,เก้าอี้นักเรียน  
งานจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด 

300,000 

10,000 

งบอุดหนุน 

งบอุดหนุน 

ตลอดปีงบประมาณ นายภาคิน 

5 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 20,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายขวัญชัย 
6 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 50,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นายพานุวัฒน ์
7 โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารท่ัวไป 29,400 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางวรรณา 
8 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 18,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางฐิติยา 

9 
โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและจัดบรรยากาศท่ีเอื้อ 
ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

60,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายกิตติภูมิ 

10 โครงการพัฒนางานชุมชนภาคีเครือข่าย 1,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางสาวพันธนนัท์ 
11 โครงการพัฒนาปรับปรุงบ้านพักครูและหอพักนักเรียน ตลอดปีงบประมาณ นางสาวสมถวิล 

รวม 551,400 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ฝ่ายบริหารวิชาการ      
1 โครงการ/งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายมนตรี  
2 โครงการ/งานพัฒนาศักยภาพงานทะเบียนวัดผล 17,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นายสมพุด  
3 โครงการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  4,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายสมพุด  
4 โครงการ/งานรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 11,230 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวสุธภา  
5 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารฝ่ายวิชาการ  32,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางรุ่งรัตน ์  
6 โครงการนิเทศการเรียนการสอน  500 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางสาวสราวลี  
7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  10,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายชัยยุทธ  

8 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

10,000 
งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายสุรศักดิ์  

9 โครงการห้องสมุดมีชีวิตและดิจิทัล 40,000 อุดหนุน+กิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ นางพัชรา  
10 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว  4,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวเพ็ญพรรณ  
11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  5,000 งบกิจกรรมพัฒนา ตลอดปีงบประมาณ นางนภัสสร  
12 โครงการมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  15,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวปวีณา  
13 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้  376,451 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายสิทธิกร  
14 โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 200,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นายพานุวัฒน ์  
15 โครงการเช่าซื้อเครื่องอัดสำเนาดิจิตอล  275,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายสุรศักดิ์  
16 โครงการ/งาน  สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ม.3  ม.6 39,800 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางนวลฉว ี  
17 โครงการ/งานเสริมความรู้เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย        5,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวเพ็ญพรรณ  
18 โครงการ/งานเปิดบ้านนางรองพิทยาคม 72,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวเพ็ญพรรณ  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

19 
โครงการ No Child /งาน ค่ายซ่อมเสริมวิชาการ “น.ร.พ.
ปลอด 0 ร มส. มผ.” 

10,000 
งบกิจกรรมพัฒนา ตลอดปีงบประมาณ นางสาวฐิติมา  

20 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   245,200 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางนภัสสร  
21 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ ICT   122,600 งบกิจกรรมพัฒนา ตลอดปีงบประมาณ นายพานุวัฒน ์  
22 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี  97,500 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางนภัสสร  
23 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 74,500 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางรุ่งรัตน ์  

24 
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 

 
 ตลอดปีงบประมาณ นางสาวสราวลี  

  รวม 1,669,781     
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยฯ์ 33,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายสันติ  
2 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ 25,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นายสันติ  
3 โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน 15,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นายสันติ  
4 โครงการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 60,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายกษิดิศ  
5 โครงการค่ายวิชาการ  9,750 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวสราวลี  
6 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 5,000 งบกิจกรรมพัฒนา เม.ย.65 - ก.ย.65 นายสันติ  
7 โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION) 5,000 งบกิจกรรมพัฒนา เม.ย.65 - ก.ย.65 นางนวลฉว ี  
8 โครงการค่ายคอมฯ 5,000 งบกิจกรรมพัฒนา เม.ย.65 - ก.ย.65 นางสุธภา  
9 โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวฐิติยา  
 รวม 162,750     

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        

1 
โครงการจัดหาส่ือ/นวัตกรรม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ให้มีความพร้อม เหมาะสมในการจัดการเรียน   
การสอน 

26,900 งบอุดหนุน 
ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวธมนณัฎฐ์  

2 โครงการปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์  60,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นายวิชรุทย์  
3 โครงการตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประจำสัปดาห์ 5,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวเพ็ญพรรณ  
4 โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ 3,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นายสมพุด  

5 
โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

9,750 
งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นายวิชรุทย์  

6 โครงการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน 5,000 งบกิจกรรมพัฒนา เม.ย.65 - ก.ย.65 นางสาวฐิติยา  
7 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ 5,000 งบกิจกรรมพัฒนา เม.ย.65 - ก.ย.65 นายจิระศักดิ์  
 รวม 114,650      
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        

1 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) 

165,000 
งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นายชัยเวียง  

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 55,500 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นายชัยเวียง  
3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 10,000 งบกิจกรรมพัฒนา ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
4 โครงการพัฒนา ส่งเสริม ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 30,000 งบกิจกรรมพัฒนา ตลอดปีงบประมาณ นางสมบัติ  
 รวม 260,500           
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 26,437 งบกิจกรรมพัฒนา ตลอดปีงบประมาณ นางวิไลลักษณ์  
2 โครงการงานวนัสำคัญแห่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 34,367 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางอริยาพร  

 รวม 60,804     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        
1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย 22,205 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางพิมพ์ภัฏชฎา  
2 โครงการ  “ห้องสวยรวยวินัย” 6,000 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางประเทือง  

3 
โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย 

9,750 
งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นายธนากร  

4 
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะภาษา หลักภาษาและ
วรรณคดีไทย 

10,000 
งบกิจกรรมพัฒนา เม.ย.65 - ก.ย.65 นายสิทธิกร  

5 โครงการ  คำคม “เกมต่อภาษาไทย” 3,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางจารุวรรณ  
6 โครงการวันสุนทรภู่/วนัภาษาไทยแห่งชาติ 3,260 งบกิจกรรมพัฒนา เม.ย.65 - ก.ย.65 นางสาวพัชรา  

7 
โครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้อง 
อ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง 

3,000 
งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวพัชรา  

 รวม 57,215     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 74,470 งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นายทวี  
2 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬา  47,600 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นายทวี  
3 กีฬาสีภายใน 30,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นายสุทธิพงศ์  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4 ค่ายการอบรมทักษะการตัดสินกีฬา 5,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นายสุชาติ  
5 ค่ายวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา 9,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวเกตุมณี  
 รวม 166,070     
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        
1 โครงการ พัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะของผู้เรียน 35,120 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นางนภัสสร  
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีศึกษา 30,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นายคณยศ  
3 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ 20,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวพันธนนัท์  
4 โครงการเข้าค่ายจุดประกายฝันสร้างสรรค์งานศิลป์ครั้งท่ี 18 40,000 งบกิจกรรมพัฒนา ตลอดปีงบประมาณ นายกิตติภูมิ  
5 ค่ายสร้างอาชีพซ่อมเครื่องดนตรีไทย   10,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นายคณยศ  
 รวม 135,120     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      

1 
งานจัดซื้อวัสดุฝึกงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและการศึกษา
เพื่อการมีงานทำประจำปีงบประมาณ 2564 

50,000 
งบอุดหนุน ตลอดปีงบประมาณ นางพิณภรณ์  

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเกษตรกรรม 20,000 งบอุดหนุน ต.ค.64 - มี.ค.65 นายภาคิน  
3 ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 30,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางพิณภรณ์  
4 จัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่อาชีพ 10,000 งบกิจกรรมพัฒนา ต.ค.64 - มี.ค.65 นางพิณภรณ์  
 รวม 110,000     
 รวมทั้งสิ้น 5,136,620     
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 โครงการจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา       
  .. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจำนวน 5 คน  510,000 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
  .. เบ้ียประกันสังคม จำนวน 5 คน  20,400 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
 .. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจำนวน 1 คน  44,500 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
 .. เบ้ียประกันสังคม จำนวน 1 คน  2,250 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
  .. ค่าจ้างบรรณารักษ์  จำนวน 1 คน  126,000 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
  .. เบ้ียประกันสังคม จำนวน 1 คน  6,300 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
 .. ค่าจ้างครูภาษาจีน  จำนวน 1 คน  144,000 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
 .. เบ้ียประกันสังคม จำนวน 1 คน  7,200 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
2 .. ค่าจ้างครูต่างชาติ จำนวน 3 คน  900,000 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
 .. เบ้ียประกันสังคม จำนวน 3 คน  27,000 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวแสงเดือน  
3 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนนางรองพิทยาคม  245,200 ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวฐิติยา  

4 
โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัด
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้  

613,000 
 

ระดมทรัพยากร ตลอดปีงบประมาณ นายกษิดิศ  

  รวม 2,032,850     
1 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและโภชนาการอาหาร 107,000                         รายได้สถานศึกษา ตลอดปีงบประมาณ นางสาวกำไลทอง  
2 โครงการงานปฏิคม  20,000 รายได้สถานศึกษา ตลอดปีงบประมาณ นางสาวฐิติยา  
  รวม 127,000     
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รายละเอียดงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตาราง 26 รายละเอียดงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
กิจกรรมวิชาการ 

1 โครงการรักการอ่าน 10,000 ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ 
3 โครงการ/งาน  สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ม.3  ม.6 39,800 ต.ค.64 - มี.ค.65 ฝ่ายวิชาการ 
4 โครงการ/งานเสริมความรู้เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย (Gat Pat) 5,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 ฝ่ายวิชาการ 
5 โครงการ/งานเปิดบ้านนางรองพิทยาคม 72,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 ฝ่ายวิชาการ 
6 โครงการ No Child /งาน ค่ายซ่อมเสริมวิชาการ 10,000 ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ 
7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 74,500 ต.ค.64 - มี.ค.65 ฝ่ายวิชาการ 

รวม 216,300 
8 โครงการค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ 9,750 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระวิทยาศาสตร์ 
9 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 5,000 เม.ย.65 - ก.ย.65 สาระวิทยาศาสตร์ 
10 โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION) 5,000 เม.ย.65 - ก.ย.65 สาระวิทยาศาสตร์ 
11 โครงการค่ายคอมฯ 5,000 เม.ย.65 - ก.ย.65 สาระวิทยาศาสตร์ 
12 โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระวิทยาศาสตร์ 

รวม 29,750 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
13 โครงการตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประจำสัปดาห์ 5,000 ตลอดปีงบประมาณ สาระคณิตศาสตร์  
14 โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ 3,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระคณิตศาสตร์  
15 โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ 9,750 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระคณิตศาสตร์  
16 โครงการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน 5,000 เม.ย.65 - ก.ย.65 สาระคณิตศาสตร์  
17 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ 5,000 เม.ย.65 - ก.ย.65 สาระคณิตศาสตร์  
 รวม 27,750    

18 โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 9,750 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระภาษาไทย  
19 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะภาษา หลักภาษา  10,000 เม.ย.65 - ก.ย.65 สาระภาษาไทย  
20 โครงการ  คำคม “เกมต่อภาษาไทย” 3,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระภาษาไทย  
21 โครงการวันสุนทรภู่/วนัภาษาไทยแห่งชาติ 3,260 เม.ย.65 - ก.ย.65 สาระภาษาไทย  

22 
โครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้อง  
อ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง 

3,000 
ตลอดปีงบประมาณ สาระภาษาไทย  

 รวม 29,010    
23 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 10,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระภาษาอังกฤษ  
24 โครงการพัฒนา ส่งเสริม ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 30,000 ตลอดปีงบประมาณ สาระภาษาอังกฤษ  
 รวม 40,000    

25 โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9,490 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระสังคม  
26 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมาย 3,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระสังคม  
27 โครงการค่ายอาเซียนน่ารู้ 3,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระสังคม  
 
 
 

 

  

   



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565          91 
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
28 โครงการค่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(รักษ์บุรีรัมย์) 3,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระสังคม  
 รวม 18,490    

29 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬา  47,600 ตลอดปีงบประมาณ สาระสุขศึกษา  
30 โครงการกีฬาสีภายใน 30,000 เม.ย.65 - ก.ย.65 สาระสุขศึกษา  
31 โครงการค่ายการอบรมทักษะการตัดสินกีฬา 5,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระสุขศึกษา  
32 โครงการค่ายวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา 9,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระสุขศึกษา  
 รวม 91,600    

33 โครงการเข้าค่ายจุดประกายฝันสร้างสรรค์งานศิลป์ครั้งท่ี 18  40,000 ตลอดปีงบประมาณ สาระศิลปะ  
34 โครงการค่ายสร้างอาชีพซ่อมเครื่องดนตรีไทย    10,000 ตลอดปีงบประมาณ สาระศิลปะ  
 รวม 50,000    

35 ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ  30,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระการงานอาชีพ  
36 จัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่อาชีพ  10,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 สาระการงานอาชีพ  
 รวม 40,000    
 รวมทั้งหมด 542,900    
 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม     
1 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 97,500 ต.ค.64 - มี.ค.65 ฝ่ายวิชาการ  
2 โครงการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเส่ียง (พัฒนาแกนนำนักเรียน) 20,000 ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบุคคล  
3 โครงการครูเด่น นักเรียนดีศรี น.ร.พ. 5,000 ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบุคคล  
4 โครงการประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา 3,000 เม.ย.65 - ก.ย.65 ฝ่ายบุคคล  
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5 โครงการพิธีไหว้คร ู 3,000 เม.ย.65 - ก.ย.65 ฝ่ายบุคคล 
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 30,000 ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบุคคล 
7 งานกิจการนักเรียน เช่น ปรับพฤติกรรม, ปฐมนิเมศ, สภานักเรียน 50,000 ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบุคคล 

รวม 208,500 
ทัศนศึกษานอกสถานที ่

1 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  245,200 ต.ค.64 - มี.ค.65 ฝ่ายวิชาการ 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ ICT 122,600 ต.ค.64 - มี.ค.65 ฝ่ายวิชาการ 
รวมทุกกิจกรรม 1,119,200 



ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรรีัมย์ 



 
ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้มีหนังสือเชิญชวนส าหรับ ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก  นั้น 
               หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ (55.10.15.09 ) จ านวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์แหลมทอง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,369,019.14 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  22 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

         ลงชื่อ       
(นางสารภี  เลไธสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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