
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๘๖) 

 

๑.  แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ที่มาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕   
รายรับ จำนวนเงิน 
๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  

  -  ระดับปฐมวัย  (๑,๗๐๐ X ๓๓) 
                   

๕๖,๑๐๐ - 
  -  ระดับประถมศึกษา   (๑,๙๐๐ X ๑๐๕) ๑๙๙,๕๐๐ - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (๓,๕๐๐ X๕๙) ๒๐๖,๕๐๐ - 
 (หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ำกว่า ๑๒๐ คน จัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ ๕๐๐ บาท/ปี -  
  และร.ร.ขยายโอกาส มี นร.ต่ำกว่า ๓๐๐ คน จัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ ๑,๐๐๐x๕๙) ๕๙,๐๐๐ - 
๒ เงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  - ระดับปฐมวัย  (๔๓๐ X๓๓) ๑๔,๑๙๐ - 
  - ระดับประถมศกึษา (๔๘๐ X๑๐๕) ๕๐,๔๐๐ - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (๘๘๐ X๕๙) ๕๑,๙๒๐ - 
๓ งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามีโปรดระบุ)   

 
 -เงินอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนอนุบาลและประถม จำนวน๒๑ บาท ๒๐๐ วัน 
( ๑๓๘x๒๑x๒๐๐) ๕๗๙,๖๐๐ - 

 รวมรายรับ ๑,๒๑๗,๒๑๐ - 
 รายจ่าย                        
 การจัดสรรงบประมาณ:   

 
๑. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  ค่าปรับปรุง 
    ซ่อมแซม   ๒๐ เปอร์เซ็น ๒๔๓,๔๔๒ - 

 
๒. ส่วนที่เหลือจากข้อ ๑ นำมาจัดสรรให้โครงการพัฒนาฯ ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
สพฐ. /สพป. / บริบทและความต้องการของ ร.ร.   ๙๗๓,๗๖๘ - 

 รวมรายจ่าย      ๑,๒๑๗,๒๑๐ - 
 

 
 



๒. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๘๖) 

 
ที ่ รายการ จัดสรรในแผนปฏิบัติ

การจำนวนเงิน 
การดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 

1 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๔3,8๐๐ กำลังดำเนินการ - 
2 โครงการโรงเรียนเรียนรวม 3,000 กำลังดำเนินการ - 
3 โครงการทักษะกระบวนการคิด ๑๐,000 กำลังดำเนินการ - 
4 โครงการพัฒนาบุคลากร 20,000 กำลังดำเนินการ - 
5 โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา 10,000 กำลังดำเนินการ - 
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว ๑,๐๐๐ 
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน  
๓๐,๑00 กำลังดำเนินการ - 

8 วิถีพุทธ 1,000 กำลังดำเนินการ - 
9 โครงการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ในและนอก

สถานศึกษา 
๘๐,3๓๓ ดำเนินการแล้ว ๖๕,๕๐๐ 

10 โครงการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

6,000 กำลังดำเนินการ - 

11 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา 4,500 กำลังดำเนินการ - 
12 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4,000 กำลังดำเนินการ - 
13 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1๖,๐00 กำลังดำเนินการ - 
14 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  18,500 กำลังดำเนินการ - 
15 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่

พึงประสงค์ 
20,627 กำลังดำเนินการ - 

16 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ๒๐,๔๑๘ กำลังดำเนินการ ๔,๐๐๐ 
17 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
๗0,๗00 กำลังดำเนินการ - 

๑๘ โครงการอาหารกลางวัน  ๕๗๙,๖๐๐ กำลังดำเนินการ - 
1๙ โครงการอนุบาล ๓๔,๑๙๐ กำลังดำเนินการ - 

รวม ๙๗๓,๗๖๘   
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ 
ค่าวัสดุ  ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม   ๒๐ เปอร์เซ็น ๒๔๓,๔๔๒ 

  

รวมทัง้สิ้น ๑,๒๑๗,๒๑๐   
 

 

นายโอภาส  สิงห์สีดา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง 

(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) 

 



๓. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการ 
๑.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายใน 

10,000  0 
นายพงษ์ศักดิ์ 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการออกกำลัง
กายหน้าเสาธง 

  0 
นางวาสนา 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มพัฒนาการศึกษาที่ ๑๐ 

15,000  0 
นายพงษ์ศักดิ์ 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม to be 
number one 

1,000  0 
นางเขมิกา 

กิจกรรมที่ ๕ อนามัยโรงเรียน 1,000  0 นางปัทมานันท์ 

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนขยายโอกาส 

10,000  0 
นางเขมิกา 

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมดนตรี-นาฎศิลป์ 5,000  0 นายพงษ์ศักดิ์ 

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

1,000  0 
นายศิริชัย 

รวม 43,๘00  ๔๓,๘๐๐  
 

๒.โครงการโรงเรียนเรียนรวม 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนเด็กพิเศษ 

  0 
นางบรรจง 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการจัด
ห้องเรียนสำหรับเด็กพิเศษ 

  0 
นางสาววราภรณ์ 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการจัดทำสื่อ
การเรียนการสอนเด็กพิเศษ 

3,000 3,000 0 
นางสาววราภรณ์ 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการเด็กพิเศษ 

  0 
นางสาววราภรณ์ 

         รวม ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 0  



 

๓.โครงการทักษะกระบวนการคิด 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที ่๑ -กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบActive     
  Learning 

๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐ 
ครูทุกคน   

กิจกรรมที่๒ -กิจกรรมคณิตศาสตร์ ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐ สถิรนันท ์ /ธีระชัย 

     

รวม ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐  

 

๔.โครงการพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมประชุม อบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน 

๔๐,๐๐๐  0 
นายพงษ์ศักดิ์ 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมนิเทศภายใน   0 นางเขมิกา 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการจัดทำ
นวัตกรรม Plc plan 

  0 
ว่าที ่ร.ต.ธีระชัย 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่บุคลากร 

๑๐,๐๐๐  0 
นายพงษ์ศักดิ์ 

         รวม ๕๐,๐๐๐  ๕๐๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕.การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

  0 ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการนิเทศ
ภายใน 

  0 ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพผู้บริหาร 

๑๐,๐๐๐ 0 ๑๐,๐๐๐ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

         รวม ๑๐,๐๐๐ 0 ๑๐,๐๐๐  

 
 

๖.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

  ๐ นางสาวภัทรา          

ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย 

กิจกรรมที ่๓ กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตร 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๐ นางสาวภัทรา          

ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย 

     

     

         รวม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดทำและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม 2,000 ๐ 

2,000 
นางสาวสถิรนันท์ 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 500 ๐ 2,000 นายศิริชัย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงห้องเรียน 12,000 ๐ 

2,000 
นางสาวสถิรนันท์ 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมสอนแบบเข้ม 5,000  ๐ นางสาวสถิรนันท์ 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการสอนโดย
ใช้สื่อ DLTV 

    
 

ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย 

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมอ่านคล่อง
เขียนคล่อง ป. ๑ 

    
 

นางสาวศศิประภา 

กิจกรรมที่ ๗ โรงเรียนต้นแบบ
จัดการเรียนรวม 
 

    
 

นางบรรจง 

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมค่ายวิชาการ  ๓,๐๐๐   นางสาวสถิรนันท์ 
กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมนำฝรั่งเที่ยว
โรงเรียน 

    
 

นางสาวสถิรนันท์ 

กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรม English 
Speaking  Day  500  

๐ 
นางบานเย็น 

         รวม ๒๓,๐๐๐  21,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. วิถีพุทธ 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสุขบัญญัติ ๑๐ 
ประการ ๑,๐๐๐  

 
นางสาวสถิรนันท์ 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย
กัน   

 
นางสาวสถิรนันท์ 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมงามอย่างไทย    นางสาวศศิประภา 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมรู้หน้าที่มีวินัย    ว่าที่ร.ต.ธีระชัย 

         รวม ๑,๐๐๐  1,000  

 
๙.โครงการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ในและนอก
สถานศึกษา 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมทัศนศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที ่จ.ขอนแก่น 

๓๘,๐๐๐ ๒๐,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ นางบรรจง 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทัศนศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ นางบรรจง 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนา
ห้องสมดุ 

   นางบรรจง 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์ 

๒,๓๓๓ ๐ ๒,๓๓๓ นางบรรจง 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

   นางบรรจง 

         รวม ๘๐,3๓๓ ๖๕,๕๐๐ ๑๙,๘๓๓  

 
 
 
 
 



๑๐.สร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนา
กรรมการสถานศึกษา 3,000  3,000 นางปัทมานันท ์  

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 500 0 500 นางปัทมานันท ์  

กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมการระดม
ทรัพยากรจากชุมชน 1,500 0 1,500 นางปัทมานันท ์  

กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง 1,000 ๐ 1,000 นางปัทมานันท ์  

         รวม ๖,๐๐๐ ๐ ๖,๐๐๐  

 

๑๑.ตามรอยศาสตร์พระราชา 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจิตอาสา     นายศิริชัย 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมหารายได้
ระหว่างเรียน    

 
นางเขมิกา 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมทำงาน
ประดิษฐ์ 1,000  

 
นางบรรจง 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 
เลี้ยงกบ 2,000  

 
นายคงคา 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมปลูกผักส่วน
ครัว 1,500  

 
นายคงคา 

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมออมทรัพย์
โรงเรียน    

 ว่าที่ ร.ต.ธรีะชยั/ศศฺประภา/
สถิรนนัท ์

         รวม 4,500  4,500  

 
 
 



๑๒.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดทำรายงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 500  500 

นางเขมิกา และ
คณะ 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมรายงานระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 500  500 

นางเขมิกา และ
คณะ 

กิจกรรมที่ ๓ รายงานประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 2,500  2,500 

นางเขมิกา และ
คณะ 

กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมการจัดทำ
รายงานประจำปี SAR 500  500 

นางเขมิกา และ
คณะ 

         รวม ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐  

 
๑๓.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 8000  8000 นางเขมิกา    
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทุนการศึกษา       นางเขมิกา 
กิจกรรมที่ ๓กิจกรรม กีฬาต้านยา
เสพติด 1,000  1,000 นายพงษ์ศักดิ์ 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการแนะแนว       นางเขมิกา 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมว่าด้วยการ
ลงโทษการตัดคะแนนและให้คะแนน
ความประพฤตินักเรียน 

      
นายพงษ์ศักดิ์ 

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)       นางเขมิกา 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมต้ายภัยยาเสพ
ติด ,ภัยจากไซเบอร์,การตั้งครรภ์ไม่
พร้อม,การป้องกันการค้ามนุษย์ 

1000  1000 
นายพงษ์ศักดิ์ 

         รวม 10,000  10,000  

 



๑๔.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมภาษาไทยวัน
ละคำ 500  500 นางสาวศศิประภา 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเสียงตามสาย      นายศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขัน
เรียงความ      นางสาวศศิประภา 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต TCT 2000  2000 นายศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมบันทึกการ
อ่าน 2,000  2,000 นางสาวภัทรา 

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการเขียนคำ
พ้ืนฐาน     

 
นางสาวศศิประภา 

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมห้องสมุด ๓ ดี 14000  14000 นางสาวภัทรา 

         รวม 18,500  18,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันสำคัญ 5,000   นางเขมิกา 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ 500  

 
นางวาสนา 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสวดมนต์วัน
ศุกร์ 500  

 
นายพงษ์ศักดิ์ 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม  2,000  

 
นายศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๕ บรรพชาภาคฤดูร้อน     ว่าที ่ร.ต.ธีระชัย 

กิจกรรมที่ ๖ บันทึกความดี 500   นางเขมิกา 

กิจกรรมที่ ๗ มัคนายกน้อย     ว่าที ่ร.ต.ธีระชัย 

กิจกรรมที่ ๘ การเข้าค่ายลูกเสือและ
เนตรนารีสามัญ 17,000   

 
นายคงคา 

กิจกรรมที่ ๙ ส่งเสริมประชาธิปไตย 500   นายพงษ์ศักดิ์ 

กิจกรรมที่ ๑๐ การเข้าค่ายลูกเสือ
และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 16,000   

 
นายพงษ์ศักดิ์ 

         รวม ๔๒,๐๐๐  42,000 นางเขมิกา 

 

๑๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ   
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 
กิจกรรมที ่๑ การวิจัยในชั้นเรียน ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ คณครูทุกคน 

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกทำข้อสอบตามแนว 
PISA ๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
นางเขมิกา 

กิจกรรมที่ ๓ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน NT O-NET ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

นางสาวศศิประภา 
นางสาวภัทรา 

กิจกรรมที่ ๔ การอ่านเขียนคำ
พ้ืนฐาน ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

นางสาวศศิประภา 
นางสาวภัทรา 

รวม ๑๔,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  



 

๑๗. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
 

25,000  25,000 คงคา, ศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
BBL 
 

7,000  7,000 
คงคา, ศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

6,800  6,800 
คงคา, ศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๔ อุปกรณ์ทำความ
สะอาดห้องเรียน/ห้องพิเศษ  
 

5,000  5,000 
คงคา, ศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงสนามกีฬา 
 

4,000  4,000 
คงคา, ศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๖ ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม
น้ำใช้ 

2,000  2,000 
คงคา, ศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๗ ปรับปรุงพัฒนาสวน
เกษตร 

5,500  5,500 
คงคา, ศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๘ ป้ายนิเทศ/คำขวัญ/
และป้ายบอกอาคารสถานที่ 
 

3,000  3,000 
คงคา, ศิริชัย 

กิจกรรมที่ ๙ ปรับปรุงธนาคารขยะรี
ไซเคิล 
 

2,300  2,300 
คงคา, ศิริชัย 

รวม 60,600  60,600  

 
 
 
 
 
 
 



๑๘. โครงการระดับอนุบาล  
โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 
๑.หนูน้อยโตตามวัย 2,000  2,000  

๒.พัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

2,500  2,500 คุณครูมลิวรรณ 

๓.สร้างเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ - - -  

๔.บัณฑิตน้อย 2,200  2,200  

รวม 6,700  6,700  

 
 
 

นายโอภาส  สิงห์สีดา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง 

(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) 

 


