
ล ำดับท่ี โครงกำร งบประมำณ ผู้เสนอ

1 โครงกำรรักษ้ชุมชนของเรำระดับปฐมวัย (SBMLD) ครูชุดำ  เรืองแหล้

2 โครงกำรเข้ำค้ำยกิจกรรมพัฒนำคุณภำพนักเรียนระดับปฐมวัย ครูชุดำ  เรืองแหล้ (6)

3 โครงกำรจิตศึกษำ ครูอุไรรัตน้  นุริตำนนท้

4 โครงกำรศิลปะสร้ำงสรรค้ระดับปฐมวัย ครูอุไรรัตน้  นุริตำนนท้

5 โครงกำรส้มต ำลีลำระดับปฐมวัย ครูอุไรรัตน้  นุริตำนนท้

6 โครงกำรสืบสำนกิจกรรมกำรละเล้นพ้ืนบ้ำนของไทย ครูเดือนเพ็ญ ศรีวงษ้

7 โครงกำรปลูกผักสวนครัว ครูเดือนเพ็ญ ศรีวงษ้

8 โครงกำรโยคะเพ่ือสุขภำพ ครูอริสำ พรมจรรย้

9 โครงกำรส้งเสริมทักษะวิชำกำรระดับปฐมวัย (SBMLD) ครูอริสำ พรมจรรย้

10 โครงกำรส้งเสริมควำมเป้นเลิศทำงด้ำนกีฬำวอลเลย้บอล ครูบุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี

11 โครงกำรวันส ำคัญ ครูวิลำวัณย้  สีละพัฒน้

         - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

         - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระรำชินี

         - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระรำชินีใน ร. 9

12 โครงกำรพัฒนำทักษะทำงกีฬำเซป้กตะกร้อ ครูวิไล พลเสนำ

13 โครงกำรนักรบส่ิงแวดล้อม ครูอนุวัตร เจือจันทร้

14 โครงกำรฝ้กอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ครูอนุวัตร เจือจันทร้ (6)

15 โครงกำรเรียนรู้สู้โลกกว้ำง ครูอนุวัตร เจือจันทร้ (6)

16 โครงกำรสำนสัมพันธ้พ่ีน้องเทศบำลบ้ำนสำมเหล่ียม ครูอนุวัตร เจือจันทร้

17 โครงกำรปฐมนิเทศ ครูอนุวัตร เจือจันทร้

18 โครงกำรสภำนักเรียน ครูอนุวัตร เจือจันทร้

รวม



ล ำดับท่ี โครงกำร ผู้เสนอ

19 โครงกำรพัฒนำทักษะผู้เรียนโดยผู้เช่ียวชำญ ครูจิรยุทธ หล้อยดำ (6)

20 โครงกำรพัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหล่ียม ครูจิรยุทธ หล้อยดำ

21 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองวงโยธวำธิต ครูมงคล เสมเหลำ 

22 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรแบบมีส้วนร้วม ครูอนุรุท พรมมี

23 โครงกำรพัฒนำทักษะทำงวิทยำศำสตร้ ครูอนุรุท พรมมี (6)

24 โครงกำรพัฒนำระบบเว็บไซต้ ครูอนุรุท พรมมี

25 โครงกำรจ้ำงครูและบุคลำกร ครูศศิธร เข่ือนแก้ว

  - นายภาคภูมิ วรจินดา 15,000 x 12  = 180,000

  - นางสาวอริสา พรมจรรย์ 15,000 x 12  = 180,000

  - นายเมษยน เพ็ญธิสาร 15,000 x 12  = 180,000

  - นางสาวสมฤทัย พุทธมนสิงห์ 15,000 x 12  = 180,000

  - นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีวงษ์ 15,000 x 12  = 180,000

26 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน ครูศศิธร เข่ือนแก้ว

27 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน (จ้ำงครู) ครูศศิธร เข่ือนแก้ว

28 โครงกำรส้งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำต้ำงประเทศ ครูศศิธร เข่ือนแก้ว

29 โครงกำรลูกเสือ-เนตรนำรีระดับประถม ครูสุภัสสร  รุนรักษำ (6)

30 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร้ ครูภัทรำนิษฐ้    นำสินพร้อม  

31 โครงกำรค้ำย Social Studies Camp (สังคมศึกษำ) ครูมนัสชนก  กะไรยะ   (6)

32 โครงกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูวำรี  พิพิธพงศ้พัฒน้

33 โครงกำรรักกำรอ้ำน ครูกัญจนำ  จันทะไพร

34 โครงกำรรักษ้ไทย ครูมลฤดี ศรีบุญเรือง

35 โครงกำรส ำนึกรักน้ ำเงินเหลือง ครูมลฤดี ศรีบุญเรือง



36 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุกีฬำ ฝ้ำยงบประมำณฯ (ครูสังคม กัณหำ)

37 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ ฝ้ำยงบประมำณฯ (ครูสังคม กัณหำ)

38 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำ ฝ้ำยงบประมำณฯ (ครูสังคม กัณหำ)

39 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ฝ้ำยงบประมำณฯ (ครูสังคม กัณหำ)

40 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ฝ้ำยงบประมำณฯ (ครูสังคม กัณหำ)

41 โครงกำรร้วมงำนวันเข้ำพรรษำ ฝ้ำยงบประมำณฯ (ครูสังคม กัณหำ)

42 โครงกำรร้วมงำนวันออกพรรษำลอยประทีปพุธกตัญู้ ฝ้ำยงบประมำณฯ (ครูสังคม กัณหำ)

43 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ โฆษณำและเผยแพร้ ฝ้ำยงบประมำณฯ (ครูสังคม กัณหำ)

44 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วิทยำศำสตร้หรือกำรแพทย้ ฝ้ำยงบประมำณฯ (ครูสังคม กัณหำ)

45 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง ฝ้ำยงบประมำณฯ (ครูสังคม กัณหำ)

46 พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ด้วยหมำกฮอส ครูแสนพล จันทะภำ

รวม 0

รวมงบเสนอขอท้ังส้ิน 0.00

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผ์ูรับผิดชอบ

1 โครงการมหัศจรรย์พรรณไม์ 20,000.00 ครูณัฏฐนันท์ นิภาชรกวินศิริ

2 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 259,200.00 ครูฉวีวรรณ ธรรมแสง

3 การเรียนการสอนภาษาจีน 360,000.00 ครูฉวีวรรณ ธรรมแสง

4 การเรียนการสอนภาษาญ่ีป์ุน 180,000.00 ครูฉวีวรรณ ธรรมแสง



5 โครงการเรียนร์ูนอกห์องเรียน 71,280.00 ครูมนัสชนก กะไรยะ

6 โครงการเข์าร์วมงานสงกรานต์ 25,000.00 ครูมนัสชนก กะไรยะ

7 โครงการเข์าร์วมงานประเพณีออกพรรษา 25,000.00 ครูอ านวย ไดจ๋ิว

8 โครงการเข์าร์วมงานบุญสมมาบูชาน  า 60,000.00 ครูเรืองฤทธ์ิ ธาดา

9 ค์าสาธารณูปโภค 574,000.00 ครูสังคม กัณหา

   -ค์าไฟฟ์า 400,000.00

   - ค์าน  าประปา 170,400.00

   - ค์าโทรศัพท์ 3,600.00

10 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 475,200.00

   - รายหัว 195,200.00

11    - จ์างครูพละศึกษา 180,000.00 ครูศศิธร  เข่ือนแก์ว

12    - ค์าสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา 100,000.00 ครูจิรายุทธ  หล์อยดา

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผ์ูรับผิดชอบ

1 ค์าอาหารกลางวัน 2,088,000.00 ครูชุดา เรืองแหล์

2 ค์าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000.00 ครูกัญจนา  จันทะไพร

3 ค์าใช์จ์ายinternet:adsl 9,600.00 ครูสังคม กัณหา

4 ค์าใช์จ์ายinternet:wifi 7,200.00 ครูสังคม กัณหา



5 ค์าใช์จ์ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห์องสมุดโรงเรียน 100,000.00 ครูกัญจนา  จันทะไพร

6 ค์าใช์จ์ายในการพัฒนาแหล์งเรียนร์ูในโรงเรียน 50,000.00 ครูรัชพล  อวนศรี

7 ค์าใช์จ์ายในการพัฒนาการศึกษา(SBMLD) 750,000.00 ครูรัตนาภรณ์ 

8 ค์าใช์จ์ายในการพัฒนาข์าราชการครู 159,000.00 ครูศศิธร  เข่ือนแก์ว

9 ค์าใช์จ์ายในการรณรงค์ป์องกันยาเสพติด(ผลักส์ง) 115,000.00 ครูแสนพล จันทภา

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผ์ูรับผิดชอบ

ค์าใช์จ์ายในการพัฒนาการศึกษา(SBMLD) ครูรัตนาภรณ์  จ ารัสภูมิ

1 โครงการรักษ์ท์องถ่ิน ป.1 - ป.3 40,000.00 ครูทองใส  ค ามี

2 โครงการส์งเสริมความเป์นเลิศด์านประดิษ์ ม.1-ม.3 40,000.00 ครูปาณิสรา ศรีประมาณ

3 โครงการส์งเสริมความเป์นเลิศด์านประดิษ์ ม.4-ม.6 40,000.00 ครูรัตนาภรณ์  จ ารัสภูมิ

4 โครงการส์งเสริมทักษะวิชาการปฐมวัย 50,000.00 ครูอุไรรัตน์ นุริตานนท์

5 โครงการรักษ์ชุมชนของเราปฐมวัย 50,000.00 ครูชุดา  เรืองแหล์

6 โครงการส์งเสริมความสามารถด์านดนตรีกีตาร์ ป.4-ป.6 60,000.00 ครูพินิจ  โคตรงาม

7 โครงการส์งเสริมความเป์นเลิศภาษาจีน ม.1-ม.3 40,000.00 ครูวิไล  พลเสนา(ฐิติมา)

8 โครงการส์งเสริมความเป์นเลิศภาษาจีน ม.4-ม.6 40,000.00 ครูวิไล  พลเสนา(ฐิติมา)

9 โครงการส์งเสริมความเป์นเลิศฟุตบอล ป.4-ป.6 50,000.00 ครูบุญโฮม 

10 โครงการส์งเสริมความเป์นเลิศฟุตบอล ม.1-ม.3 50,000.00 ครูบุญโฮม 

11 โครงการส์งเสริมความเป์นเลิศฟุตบอล ม.4-ม.6 50,000.00 ครูบุญโฮม 



12 โครงการส์งเสริมความเป์นเลิศวิชาการ ป.4-ป.6 70,000.00 ครูกมลกัลย์ สตารัตน์ 

13 โครงการส์งเสริมความเป์นเลิศภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 50,000.00 ครูแก์วตา โคตรงาม

14 โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 70,000.00 ครูปาณิสรา ศรีประมาณ

15 โครงการเส์นศิลป์เพ์นสี 50,000.00 ครูรัชพล อวนศรี 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผ์ูรับผิดชอบ

1 ค์าป์จจัยพื นฐานนักเรียนยากจน 191,000.00 อ.สุภัสสร รุนรักษา

    - ป.1 - ป.6 65,000(65)

    - ม.1 - ม.3 126,000(42)

2 เงินรายหัว 2,611,200.00

3 เงินรายหัว (top up) 282,000.00

4 ค์าหนังสือเรียน 772,223.00 ครูอ านวย ไดจ๋ิว, นายบูชิต

5 ค์าอุปกรณ์การเรียน 381,000.00 ครูอ านวย ไดจ๋ิว, นายบูชิต

6 ค์าเคร่ืองแบบนักเรียน 394,460.00 ครูอ านวย ไดจ๋ิว, นายบูชิต

7 ค์ากิจกรรมพัฒนาผ์ูเรียน 656,820.00

รวมท้ังส้ิน 5,288,703.00

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผ์ูรับผิดชอบ



ค้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 656,820.00

1 โครงกำรลูกเสือ-เนตรนำรีระดับประถม ครูสุภัสสร  รุนรักษำ 

2 โครงกำรค้ำย Social Studies Camp (สังคมศึกษำ) ครูมนัสชนก  กะไรยะ   

3 โครงกำรค้ำยวิทยำศำสตร้ ครูอนุรุท พรมมี

4 โครงกำรฝ้กอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ครูอนุวัตร เจือจันทร้

5 โครงกำรเรียนรู้สู้โลกกว้ำง ครูอนุวัตร เจือจันทร้

6 โครงกำรเข้ำค้ำยกิจกรรมพัฒนำคุณภำพนักเรียนระดับปฐมวัย ครูชุดำ  เรืองแหล้

7 โครงกำรพัฒนำทักษะผู้เรียนโดยผู้เช่ียวชำญ ครูจิรยุทธ หล้อยดำ

8 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ด้วยหมำกฮอส ครูแสนพล จันทะภำ

9 โครงกำร English camp ครูฉวีวรรณ  ธรรมแสง

10 โครงกำรโรงเรียนทวิศึกษำ ครูจิรยุทธ หล้อยดำ

11 โครงกำรลูกเสือ-เนตรนำรีระดับ ม.1-ม.3 ครูวีรพล

12 บ ำเพ็ญประโยชน้จิตอำสำ นำงสำวกนกลดำ






