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ส่วนที่ 4 

การดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
กำหนด โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จึงกำหนดการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการและพัฒนาการศึกษา ตาม
กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง 2560) โดยมีแผนใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายการเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงินทั้งสิ้น 

1 

แผนงานบริหารวิชาการ,กิจการนักเรียน  โครงการ 60 %   1,428,300 

4,057,684.23 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1,410,920 

ค่าหนังสือเรียน 950,332 

รายได้สถานศึกษา(โรงอาหาร)   สำหรับคอมพิวเตอร์  250,000 

เงินลูกเสือเนตรนารี 14,699.28 

เงินหารายได้ระหว่าเรียนอาชีพอิสระ 3,432.95 

2 

แผนงานบริหารทั่วไป       โครงการ 13 %   309,465 

409,465 รายได้สถานศึกษา  ( ปรับปรุงโรงอาหาร)  50,000 

รายได้สถานศึกษา  ( ปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์)  50,000 

3 
แผนงานบริหารบุคคล       โครงการ 12 %   285,660 

331,660.00 
รายได้สถานศึกษา(งานเกษียณ)             46,000  

4 

แผนงานบริหารงบประมาณ       โครงการ  5 %   119,025 

1,395,781 

ค่าสาธารณูปโภค 500,000 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 422,106 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 354,650 

ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 0 

5 งบสำนักงานกลาง  10 %  238,050 288,050 

  รายได้สถานศึกษา 50,000   
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รวมงบประมาณจัดทำโครงการทั้งสิ้น 6,482,640.23 
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ล ำดับท่ี รำยกำร งบเหลือปี 63 งบปี 64 รวมเงินท้ังหมด

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 2,880,500
แจงงบประมาณลงใน

โครงการ

ม.ต้น 443 คน คนละ 3500 ต่อปี               -   1,550,500

ม.ปลาย 350 คน คนละ 3800 ต่อปี               -   1,330,000

ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1,410,920
 1.วิชำกำร 2.

คุณธรรม

ม.ต้น 443 คน คนละ 880 ต่อปี    389,840 3.ทัศนศึกษำ   4.ICT

ม.ปลาย 350 คน คนละ 950 ต่อปี 688,579.73 332,500

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 422,106  จัดหำ/แจกเงินสด

ม.ต้น 443 คน คนละ 450 ต่อปี   199,350

ม.ปลาย 350 คน คนละ 500 ต่อปี 47,756.00 175,000

ค่ำอุปกรณ์ 354,650  จัดหำ/แจกเงินสด

ม.ต้น 443 คน คนละ 420 ต่อปี 186,060

ม.ปลาย 350 คน คนละ 460 ต่อปี 161,000

ค่ำหนังสือเรียน 950,332
 จัดหำให้ นร. ครบ 

100%

* ม.1-ม.6 ได้รับรายหัวไม่เท่ากัน 

ประมาณ 700-1200 บาท/คน/ปี

ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน

 1.ค่าหนังสืออุปกรณ์

การเรียน 2.ค่า

เคร่ืองแบบ

** จัดสรรส าหรับนักเรียน ม.ต้น
3.ค่าอาหารกลางวัน  

4.ค่าพาหนะ

ท่ีผ่านการคัดกรอก      คน 

คนละ 1,500 ต่อภาคเรียน

7 เงินรายได้สถานศึกษา 335,050.00 111,609 446,659.00

8 เงินลูกเสือเนตรนารี 14,699.28 0 14,699.28

9 เงินหารายได้ระหว่างเรียนอาชีพอิสระ 3,432.95 0 3,432.95

6,483,298.96

 ประมาณ 857,534 

6

1

2

3

4
7,590.00              

5

92,798
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ตารางสรุปแสดงงบประมาณจำแนกตามแผนงาน  ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มงาน  

 ประเภทของเงินที่ได้รับการจัดสรร  

 รวม  

 เงินงบประมาณ (บาท)   เงินนอกงบประมาณ (บาท)  

 เงินอุดหนุน    
 เงินระดม
ทรัพยากร  

   เงินอ่ืนๆ    

 ด้านดำเนินการ  
 ด้าน
ลงทุน  

 ด้าน
ดำเนินการ  

 ด้าน
ลงทุน  

 ด้าน
ดำเนินการ  

 ด้าน
ลงทุน  

1 วิชาการ 60% 2,396,764  -   -   -  250,000   -  2,646,764    

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  1,410,920 .23  -   -   -   -   -    1,410,920.23  

2 บริหารทั่วไป 13% 309,465   -   -   -  100,000   -      409,465  

3 บุคคล 12% 285,660   -   -   -  46,000   -      331,660  

4 งบประมาณ 5% 1,395,781   -   -   -   -   -    1,395,781  

5 สำนักงานกลาง 10%  288,050  -   -   -   -   -      288,050  

รวมท้ังสิ้น 6,482,640   -   -   -   -   -  6,482,640.23  

 
4.1 ตารางที่ 1 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

1 โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

20,000 20,000   นายจักรพรรดิ์  ช่ืนภิรมย ์

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการ 

40,000 40,000   นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
นายจัรพรรดิ์ ช่ืนภิรมย ์

3 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

100,000 100,000   นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ 
นางสาววิภาดา  อามาตรยม์นตร ี
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

4 โครงการรับนักเรียนใหม่เข้า
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
และ4 ปีการศึกษา2564 

20,000 20,000   นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ 
นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 

15,000 15,000   นางสาววิภาดา  อามาตรยม์นตร ี

นางพัชนี  คำทองแก้ว 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา
2564 

100,000 100,000   นางนันทนา  วรรณคำ 
 

7 โครงการจัดหาและผลิตสื่อ
การเรียนการสอน/ทีวี 

100,000 100,000   นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

8 โครงการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนภายใน
โรงเรียน 

6,000 6,000   นางพัชนี  คำทองแก้ว 
นางบัวแดง สร้อยสิงห ์

9 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
สู่ครูมืออาชีพแบบ PLC 

13,000 13,000   นางสาวฐณัชญ์พร นาจาน 
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระภาษาไทย 

30,000 30,000   นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

11 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

30,000 30,000   นางศุภนิดา  สมสะอาด 
นายศรัณยู  สำเภา 

12 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

205,000 205,000   นายชยุต  โชติวุฒินันท ์
นางนันทนา  วรรณคำ 

13 โครงการพัฒนาการจัดเรียน
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

40,000 40,000   นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 

นายสิทธิชัยน์  สายธน ู

14 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
และความเป็นเลิศด้านกีฬา 

40,000 40,000   นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี

 

15 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลและโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

30,000 30,000   นายจักรพรรดิ ชื่นภิรมย ์

16 โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

40,000  40,000    นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 
 

17 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ 

30,000 30,000   นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 
นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 

นางพัชนี  คำทองแก้ว   
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

18 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

30,000 30,000   นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 
นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 

นางพัชนี  คำทองแก้ว   
19 โครงการพัฒนาทางการ

เรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 
40,000 40,000   นายธรรศ เหลาทอง 

นายเอกชัย พิณทอง 
20 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

15,000 15,000   นางนันทนา วรรณคำ 
นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณ ี

 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านดนตรีนาฏศิลป์   

20,000 20,000   นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 

22 โครงการพัฒนาและ
บำรุงรักษาวงดนตรีโรงเรียน
โขงเจียมวิทยาคม 

60,000 60,000   นายธรรศ เหลาทอง 

23 โครงการพัฒนาระบบงาน
แนะแนว 

8,000 8,000   นางปนัดดา ดวงภาค 
 

24 โครงการพัฒนาห้องสุมด
เพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ 

30,000 30,000   นางสาวณพสร  สามสุวรรณ 
นางสาวปรานอม มณีภาค 

25 โครงการจัดซื้อหนังสือ  
ปีการศึกษา 2564 

950,332 950,332   นางสาวเสาวลักษณ์ สายยา 
นางสาวอินทร์อร แก่นคำ 
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

26 โครงการค่ายวิชาการ 309,500 
 

 309,500 
 

 นายจักรพรรดิ  ช่ืนภิรมย ์
นางนันทนา  วรรณคำ 
นางสาวสิริพร  หาญชนะ 

27 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

20,000  20,000  นางพัชนี  คำทองแก้ว 

28 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 20,000  20,000  นางพัชนี  คำทองแก้ว 
นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขียนวงศ ์
นางนวลฉวี  โสวาป ี

29 โครงการพัฒนางานบริหาร
จัดการระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

20,000  20,000  นางสาวปราชญ์ปรีดา เขียนวงศ ์
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

30 โครงการห้องคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนและการสืบค้น 

500,000  250,000 250,000 นางสาวเปียทิพย์ อินทรศาสตร ์

31 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

60,000  60,000  นางสาวสิริพร  หาญชนะ 
นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณ ี

32 โครงการพัฒนาระเบียบวินัย
และคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

100,000  100,000  นางนวลฉวี  โสวาป ี
นางกฤษณา   วงค์วิเศษ 
นายมานพ  ไชยโกฎ 

33 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

50,000  50,000  นายมานพ  ไชยโกฏ 
นายรุ่งนพฤทธิ์   บัวใหญ่ 
นางสาวสิริพร  หาญชนะ 

34 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

20,000  20,000  นายสิทธิชัยน์   สายธน ู
นายมานพ  ไชยโกฏ 
นายรุ่งนพฤทธิ์   บัวใหญ่ 

35 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สำคัญ 

60,000  60,000  นางพรรณี  บุญเลิศ 
นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร 

36 โครงการปัจฉิมนิเทศและ
มอบใบประกาศนียบัตรชั้น
ม.3และม.6 

30,000  30,000  นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 

37 โครงการทัศนศึกษา 
ทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ 
ดูงานสภานักเรียน 

525,000  525,000  นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร, 
นายสิทธิชัยน์  สายธน ู
นายจักรพรรดิ  ช่ืนภิรมย ์

38 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

250,000 
 

 250,000 
 

 นางพรรณี  บุญเลิศ 
นางนวลฉวี  โสวาป ี
นายสิทธิชัยน์  สายธน ู

39 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 70,000  70,000  นางงสาวพฤติพร วรรณศรี 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
ลำดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

1 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

120,000 70,000 
 

 50,000 
 

นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 

2 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

50,000 50,000   นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 10,000 10,000   นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี

4 โครงการบำรุงรักษา
ยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล 

20,000 20,000   นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 
นายประสิทธ์ิ    กอมณี 

5 
 

โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 10,000   นายธรรศ   เหลาทอง 

6 โครงการจัดทำและพัฒนา
ห้องเกียรติยศ 

30,000 30,000   นายชยุต  โชติวุฒินันท ์
 

7 โครงการปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

100,000 50,000  50,000 นางสาวเปียทิพย์ อินทร
ศาสตร์ 

8 โครงการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

10,000 10,000   นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นายเอกชัย  พิณทอง 

9 โครงการพัฒนาระบบโสต
ทัศนศึกษา 

20,000 20,000   นายธรรศ เหลาทอง 

10 โครงการจัดทำแลนมาร์ค 
ขว. 

10,000 10,000   นายเอกชัย  พิณทอง 
นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว 

11 โครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

30,000 30,000   นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี

12 โครงการสหกรณ์โรงเรียน 5,000 5,000   นางศุภนิดา สมสะอาด 
นายศรัญยู สำเภา 
นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร 

13 โครงการศาสตร์พระราชา 25,000 25,000   นายศรัญยู สำเภา  
นางสาวกาญจนา สายสมบัติ 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

14 โครงการสำนักงานแห่ง
รอยยิ้ม 

30,000 30,000   นายศรัญยู สำเภา 
นางสาวกาญจนา  สายสมบัติ 

15 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงานเครือข่าย
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

10,000 
 

10,000 
 

  นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางกฤษณา  วงศ์วิเศษ 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

1 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

300,000 
 

300,000 
 

  นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
นางสาวปิยะวัฒน์   
มณีภาค 

2 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพบุคคล 

      30,000      30,000    นายศรัญยู สำเภา 
 

3 โครงการพัฒนาคุณธรรม
ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติของ
ข้าราชการครูและบุคลาการ
ทางการศึกษา 

      49,000  3,000  46,000 นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 

นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
 

 
4 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพสำนักงาน
บริหารบุคคล 

    5,000      5,000   นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 
นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

นายศรัญยู สำเภา 
 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานแผนงาน 

15,000 15,000   นางสาววันวิสา ประสพสุข 
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานการเงิน 

15,000 15,000   นางสาวปณดิา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

3 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงานบัญชี 

10,000 10,000   นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

 
4 

โครงการพัฒนาระบบงาน
พัสดุและสินทรัพย์ 

40,000 40,000   นางสาวจิตปราณี สาระคำ 
นางสาวปรียาพร แก้วคำสอน 

5 โครงการประสิทธิภาพงาน
งบประมาณ 

40,000 40,000   นายชยุต โชติวุฒินันท ์
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

6 ค่าสาธารณูปโภค (15 %)  
 

500,000 500,000   นางสาวปณดิา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 

7 โครงการจ่ายค่าปัจจัยสำหรับ
นักเรียนยากจน คา่อุปกรณ์
การเรียนและค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564          

5,000 5,000   นางสาวปณดิา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

8 โครงการสวัสดิภาพงาน
สวัสดิการ 

10,000 10,000   นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
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งานประจำ (งานที่ปฏิบัติประจำตามภารกิจโครงสร้าง) 
- ด้านบริหารงานวิชาการ 

- งานสารบรรณกลุ่ม 

- งานศูนย์วิชาการ 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนิเทศการศึกษา 

- งานทะเบียนและรับนักเรียน 

- งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานแนะแนวการศึกษา 

- งานการจัดการเรียนรวม 
 

- ด้านบริหารงบประมาณ 

- งานสารบรรณกลุ่ม 

- งานแผนงานสารสนเทศ 

- งานธุรการโรงเรียน 

- งานบริหารการเงินและบัญชี 

- งานบริหารการพัสดุและสินทรัพย์ 

- งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 
- ด้านบริหารงานบุคคล 

- งานสารบรรณกลุ่ม 

- งานวางแผนอัตรากำลัง 

- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

- งานการออกจากราชการ 

- งานรักษาความปลอดภัย 
 
- ด้านบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณกลุ่ม 

- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
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- งานบริการสาธารณะและชุมชน 

- งานโสตทัศนศึกษา 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานสหกรณ์โรงเรียน 

- งานลูกจ้างประจำ 

- งานส่งเสริมสุขภาพ 

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
- กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

- งานสารบรรณกลุ่ม 

- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- งานส่งเสริมระเบียบวินัย 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

- งานป้องกันแก้ไขสารเสพติดและโรคเอดส์ 

- งานกิจกรรมนักเรียนและธนาคารโรงเรียน 

- งานอาจารย์ที่ปรึกษา 

- งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

1 โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

สถานศึกษามีผลการประกันคุณภาพ
ภายในอยู่ในระดับดีเลิศ 

2.2 6 6 20,000.00 นายจักรพรรดิ์  ชื่นภิรมย์ 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนสามารถบริหารงานวิชาการได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ และเป็น
ปัจจุบัน 

2.2 6 5 40,000.00 นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 

นายจัรพรรดิ์ ชื่นภิรมย์ 

3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 70 นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
แข่งทักษะทางวิชาการ 

3.1 2 3 100,000.00 นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ 
นางสาววภิาดา  อามาตรย์มนตรี 
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

4 โครงการรับนักเรียนใหม่เข้า
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
และ4 ปีการศึกษา2564 

ร้อยละ 70 โรงเรียนสามารถดำเนินการรับ
นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการรับ
สมัครและปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้
มาสมัครเข้าเรียนต่อได้ตามจำนวนที่
กำหนด 

2.2 2 5 20,000.00 นายกตัญญู  สายธนู 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนร้อยละ 80 

2.3 2 3 15,000.00 นางสาววภิาดา  อามาตรย์มนตรี 

นางพัชนี  คำทองแก้ว 

นางสาวพรชริณทร์   ราศรี   
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา2564 

นักเรียน ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2.3 2 1 100,000.00 นางนันทนา  วรรณคำ 
นางสาวเฟ่ืองลดา ทรงมณี 

7 โครงการจัดหาและผลิตสื่อการ
เรียนการสอน/ทีวี 

ครู ร้อยละ 80 มีสื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.5 4 1 100,000.00 นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

8 โครงการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน 

ครู ร้อยละ  80  มีความสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 3 4 6,000.00 นางพัชนี  คำทองแก้ว 
นางบัวแดง สร้อยสิงห ์

9 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครู
มืออาชีพแบบ PLC 

ครู ร้อยละ  80  มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้วยระบบ PLC 

2.4 3 4 13,000.00 นางสาวฐณัชญ์พร นาจาน 
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระภาษาไทย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ  80 

2.3 2 2 30,000.00 นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

11 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2.3 2 2 30,000.00 นางศุภนิดา  สมสะอาด 
นายศรัณยู  สำเภา 

12 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 

2.3 2 2 

205,000.00 

นายชยุต  โชติวุฒินันท ์
นางนันทนา  วรรณคำ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

13 โครงการพัฒนาการจัดเรียน
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ  80 

2.3 2 2 
40,000.00 

นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นายสิทธิชัยน์  สายธนู 

14 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
และความเป็นเลิศด้านกีฬา 

นักเรียนร้อยละ 85 มีผลงานจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

1.2(4) 2 3 
40,000.00 

นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี 
 

15 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลและโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2.2 6 5 30,000.00 นายจักรพรรดิ ชื่นภิรมย ์

16 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ  80 

2.3 2 2 40,000.00 นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 
 

17 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ครูผู้สอนมีสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ที่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1.1(1) 2 1 
30,000.00 

นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 
นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 

นางพัชนี  คำทองแก้ว   

18 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนร้อยละ 70 มีศักยภาพในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

1.1(1) 2 1 
30,000.00 

นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 
นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 

นางพัชนี  คำทองแก้ว   
19 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม

สาระศิลปะ 
นักเรียนร้อยละ 80 มีสื่อและอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการเรียนศิลปะ 

3.1 2 2 
40,000.00 

นายธรรศ เหลาทอง 
นายเอกชัย พิณทอง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

นักเรียนร้อยละ 80 การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

3.2 4 1 15,000.00 นางนันทนา  วรรณคำ 
นางสาวเฟ่ืองลดา ทรงมณี 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ดนตรีนาฏศิลป์   

นักเรียนสามารถแสดงทักษะทางด้าน
ดนตรีนาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ 80 

3.1 2 3 20,000.00 นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 
นายธรรศ เหลาทอง 

22 โครงการพัฒนาและบำรุงรักษา
วงดนตรีโรงเรียนโขงเจียม
วิทยาคม 

นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเล่นดนตรีได้
และมีอุปกรณ์ดนตรีครบ 

3.1 2 1 60,000.00 นายธรรศ เหลาทอง 

23 โครงการพัฒนาระบบงานแนะ
แนว 

นักเรียนร้อยละ 70 เข้าเรียนต่อตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง 

1.2(3) 2 3 8,000.00 นางปนัดดา ดวงภาค 

24 โครงการพัฒนาห้องสุมดเพ่ือ
การส่งเสริมการเรียนรู้ 

ครู นักเรียนร้อยละ 100  เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดและมีส่วนร่วมกิจกรรมของ
ห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนโขงเจียม
วิทยาคม 

2.6 4 3 30,000.00 นางสาวณพสร  สาม
สุวรรณ 
นางสาวปรานอม มณีภาค 

25 โครงการจัดซื้อหนังสือ ปี
การศึกษา 2564 

นักเรียนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปี
การศึกษา ร้อยละ 100 

2.6 2 1 950,332.00 นางสาวเสาวลักษณ์ สายยา 
นางสาวอินทร์อร แก่นคำ 
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

26 โครงการค่ายวิชาการ นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมและ
ได้รับความรู้จากค่ายวิชาการ 

3.1 2 1 
309,500 

นายจักรพรรดิ  ช่ืนภิรมย ์
นางนันทนา  วรรณคำ 
นางสาวสิริพร  หาญชนะ 

27 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ 

นักเรียนร้อยละ 80 ทำกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 

3.1 5 3 
20,000.00 

นางพัชนี  คำทองแก้ว 

28 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในด้านภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

3.1 2 3 
20,000.00 

นางพัชนี  คำทองแก้ว 
นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขยีนวงศ์ 

นางนวลฉวี  โสวาป ี

29 โครงการพัฒนางานบริหาร
จัดการระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

นักเรียนที่มีฐานะยากจนร้อยละ 100ได้รับ
จัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2 4 3 20,000 นางสาวปราชญ์ปรีดา  
เขียนวงศ์ 
 

30 โครงการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนและการสืบค้น 

นักเรียนร้อยละ 80 มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สภาพดีใช้งาน 

1.1(4) 4 3 500,000.00 นางสาวเปียทิพย์ อินทร
ศาสตร์ 

31 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข  ส่งเสริมและ
ได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
และครูที่ปรึกษา   

3.4 4 3 60,000.00 นางสาวสิริพร  หาญชนะ 
นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณ ี

32 โครงการพัฒนาระเบียบวินัย
และคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 
ประการสอดคล้องตามช่วงวัย 

1.2(1) 5 3 100,000.00 นางนวลฉวี  โสวาป ี
นางกฤษณา   วงค์วิเศษ 
นายมานพ  ไชยโกฎ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

33 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

นักเรียน ครู ร้อยละ 100 เข้าร่วม
โครงการต่อต้านยาเสพติด 

1.2(1) 5 3 50,000.00 นายมานพ  ไชยโกฏ 
นายรุ่งนพฤทธิ์   บัวใหญ่ 
นางสาวสิริพร  หาญชนะ 

34 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ ร้อยละ 100 

1.2(3) 5 3 20,000.00 นายสิทธิชัยน์   สายธน ู
นายมานพ  ไชยโกฏ 
นายรุ่งนพฤทธิ์   บัวใหญ่ 

35 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมและ
ได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับกิจกรรม
ในวันสำคัญต่างๆ 

1.2(2) 5 2 60,000.00 นางพรรณี  บุญเลิศ 
นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร 

36 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบ
ใบประกาศนียบัตรชั้นม.3และ
ม.6 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 ที่
สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษาเข้า
ร่วมพิธี  ปัจฉิมนิเทศและมอบใบ
ประกาศนียบัตร 

2.3 4 3 30,000.00 นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 

37 โครงการทัศนศึกษา ทัศนศึกษา
วันวิทยาศาสตร์ ดูงานสภา
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

3.1 4 3 525,000.00 นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร, 
นายสิทธิชัยน์  สายธน ู
นายจักรพรรดิ  ช่ืนภิรมย ์

38 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

1.2(1) 3 2 

250,000.00 

นางพรรณี  บุญเลิศ 
นางนวลฉวี  โสวาป ี
นายสิทธิชัยน์  สายธน ู
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

39 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนร้อยละ 80 มีเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาภายใน 

1.2(4) 2 3 
70,000.00 

นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี 
 

40 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

อาคารเรียน อาคารประกอบ และโรง
ฝึกงาน ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มี
ความปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.5 4 5 

120,000.00 

นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 

41 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ 

อาคารเรียน อาคารประกอบ และโรง
ฝึกงาน ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มี
ความปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.5 4 5 
50,000.00 

นายสุรศักดิ์ ดวงธนู 

42 โครงการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียน ครูร้อยละ 100 ได้รับการดูแล
สุขภาพอนามัย 

1.2(4) 5 3 
10,000.00 

นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี

43 โครงการบำรุงรักษายานพาหนะ
และเครื่องจักรกล 

ซ่อมแซมดูแลรถยนต์ของโรงเรียน  พร้อม
ใช้งานได้ ร้อยละ 100 

2.5 4 5 
20,000.00 

นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 
นายเอกชัย พิณทอง 

44 โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู
และ บุคลากร และชุมชน ที่พึงพอใจการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน/ กิจกรรม
ของโรงเรียน 

2.6 6 5 

10,000.00 

นายธรรศ   เหลาทอง 

45 โครงการจัดทำและพัฒนาห้อง
เกียรติยศ 

โรงเรียนมีห้องเกียรติยศเพ่ือแสดงผลงาน
โรงเรียน 

2.5 6 5 
30,000.00 

นายชยุต  โชติวุฒินันท ์
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

46 โครงการปรับปรุงห้องควบคุม
เครื่องคอมพิวเอร์แม่ข่าย 

ห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องมีระบบ
เครือข่ายครอบคลุม และอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.1(4) 7 3 
100,000.00 

นางสาวเปียทิพย์ อินทร
ศาสตร ์

47 โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

ลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียน และลด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ 

2.5 5 5 
10,000.00 

นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นายเอกชัย  พิณทอง 

48 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศน
ศึกษา 

ครู – นักเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการ
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการ
ชุมชนได้  100% 

2.6 4 5 

20,000.00 

นายธรรศ เหลาทอง 

49 โครงการจัดทำแลนมาร์ค ขว. ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ความ
สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.5 4 5 
10,000.00 

นายเอกชัย  พิณทอง 
นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว 

50 โครงการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

นักเรียน ครู ร้อยละ 100 ได้รับการคัด
กรองดูแลเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างทั่วถึง 

1.2(4) 5 3 
30,000.00 

นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี

51 โครงการสหกรณ์โรงเรียน ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฟิกหัดอย่างน้อยคนอย่างละ 1 
หุ้น 

1.1(2) 2 3 

5,000.00 

นางศุภนิดา สมสะอาด 
นายศรัญยู สำเภา 
นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

52 โครงการศาสตร์พระราชา โรงเรียนมีการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตจริง ตามหลักการทรงงาน 23 ข้อ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2(4) 5 3 25,000.00 นายศรัญยู สำเภา  
นางสาวกาญจนา สายสมบัต ิ

53 โครงการสำนักงานแห่งรอยยิ้ม สามารถให้บริการด้านเอกสารแก่
ข้าราชการครูบุคลลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 70 

2.2 6 5 30,000.00 นายศรัญยู สำเภา 
นางสาวกาญจนา  สายสมบัต ิ

54 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานเครือข่ายโรงเรียนโขงเจียม
วิทยาคม 

โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
ประชุมร่วมกันเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาการศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.2 6 5 10,000.00 นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางกฤษณา  วงศ์วิเศษ 

55 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 

ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2.4 3 5 
300,000 

นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
นางสาวปิยะวัฒน์   
มณีภาค 

56 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคคล 

ระบบงานบริหารบุคคล จำนวน 12 

กิจกรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2.4 3 5 
30,000.00 

นายศรัญยู สำเภา 

57 โครงการพัฒนาคุณธรรม
ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติของ
ข้าราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 

ครูและบุคลากร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
 

2.4 3 5 

49,000.00 

นางสาวปิยะวัฒน์  มณภีาค 
นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

58 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพสำนักงานบริหาร
บุคคล 

บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
บริการที่ดี 

2.4 3 5 
5,000.00 

นางสาวปิยะวัฒน์  มณภีาค 
นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

นายศรัญยู สำเภา 

59 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานแผนงาน 

ร้อยละ 80 ดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

2.1 6 6 15,000.00 นางสาววันวิสา ประสพสุข 
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 

60 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานการเงิน 

งานทุกงานในกลุ่มงานการเงินได้รับการ
พัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการแก่
ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน
ต่างๆ 

2.2 6 6 15,000.00 นางสาวปณดิา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานบัญชี 

บันทึกรายการทางบัญชีทุกรายการที่มีใน
แต่ละวันถูกต้องครบถ้วน 

2.2 6 6 10,000.00 นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

62 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ
และสินทรัพย์ 

กลุ่มงานพัสดุมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
ครุภัณฑ์ได้ทันตามความต้องการของฝ่าย
งานต่างๆ    

2.2 6 6 40,000.00 นางสาวจิตปราณี สาระคำ 
นางสาวปรียาพร แก้วคำสอน 

63 โครงการประสิทธิภาพงาน
งบประมาณ 

ครู นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับบริการ
เกี่ยวกับงานงบประมาณ   

2.2 6 6 40,000.00 นายชยุต โชติวุฒินันท ์
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

64 โครงการค่าสาธารณูปโภค (15 
%)  

จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค ่าไฟฟ้า ค ่าโทรศ ัพท ์ ค ่าน ้ำประปา 

2.2 6 6 500,000.00 นางสาวปณดิา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่ากำจัดขยะ
ได้อย่างเพียงพอ 

65 โครงการจ่ายค่าปัจจัยสำหรับ
นักเรียนยากจน ค่าอุปกรณ์การ
เรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ปีการศึกษา 2564          

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ได้รับค่าปัจจัยนักเรียนยากจนสามารถนำ
เงินที่ได้รับไปใช้ประโยชน์สูงขึ้นตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน 

2.2 4 1 5,000.00 นางสาวปณิดา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

66 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานสวัสดิการ 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความคุ้มครอง
จากประกันอุบัติเหตุ 

2.2 4 5 10,000.00 นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 

 


