
 
 

รายละเอียดและแผนโครงการ 
           โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแซรไปร  ได้ด าเนินการตามกรอบของ
งาน   ๔   งาน คือ 

๑. งานบริหารวิชาการ  ๔๐% 
๒. งานบริหารงบประมาณ ๕% 
๓. งานบริหารบุคลากร ๒๕% 
๔. งานบริหารทั่วไป  ๓๐% 

งบหน้า/โครงการ/งบประมาณ 
  ๑. โครงการตามแผนงานวิชาการ 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล/แผนปฏิบัติการประจ าปี/รายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา 

๔,๐๐๐.- 
 

นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา/ 
นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย/ 
นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

 

๒.โครงการส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพผู้เรียน 
    -แข่งขันทักษะวิชาการ 

๒๕,๐๐๐.- นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา/ 
นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

 

๓.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - ห้องสมุดมีชีวิต 
 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา 
 

 
 

๗,๖๗๒.- 
๑,๐๐๐.- 

 

 
 

นางอรจิรา  มีศรี 
นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย 

 

๔.โครงการจัดหาสื่อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ๖๐,๐๐๐.- 
(จากวิชาการ 
๑๕,๐๐๐.-) 

นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา
นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย 

๓๐,๐๐๐.- 
จากงบ
ส ารอง 

๑๕,๐๐๐.- 
จากงบ
ประจ า 

๕.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น 

๒,๐๐๐.- 
 

นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย/
นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

 

๖.โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
  -วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
 - สัปดาห์อาเซียนและวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 -วันวิทยาศาสตร์ 
 - วันคริสต์มาส 
 
 -ภาษาอังกฤษ English Kids สนุก 

 
๕,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 

 
๒,๐๐๐.- 

 
นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา
ว่าที่ รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์
นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย 

นางณัฐรดา  สนิท/ 
น.ส.วริศรา  วิริยะบัณฑิต 

นางณัฐรดา  สนิท/ 
น.ส.วริศรา  วิริยะบัณฑิต 

 

๖๑ 



 
 
๗.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- วัดผลประเมินผลประจ าปีการศึกษา 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT,NT,O-NET 

 
๒๐,๐๐๐.- 

 

นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย/ 
นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา/ 

นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

 

รวมทั้งสิ้น ๙๖,๖๗๒.- 
(เก้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 

 

 
 

๒. โครงการตามแผนงานบริหารงบประมาณ 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ปีการศึกษา๒๕๖๒ ผู้รับผิดชอบ 
๑.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๒   - นางเกสร  ญานุกูล  
๒.ด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา(ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

 นางเกสร  ญานุกูล
และคณะ 

 

๓.โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ๑๔,๘๘๙.- นางณัฐรดา  สนิท  
๔. โครงการจัดหาหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร - นางณัฐรดา  สนิท ๑๐,๖๐๐.-

จาก
งบอุดหนุน 

รวมทั้งสิ้น ๑๔,๘๘๙.- 
(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเกา้บาทถ้วน) 

 

 
๓. โครงการตามแผนงานบริหารงานบุคลากร 

งาน/โครงการ 

งบประมาณ หมาย
เหตุ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบ  

๑.พัฒนาครูให้มีความสามารถทางวิชาชีพในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

๖๑,๔๔๕ นายประดิษฐ ์พันพิพัฒน์/ 
ว่าท่ี รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์

 

๒.การพัฒนาผู้บริหารให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

๑๒,๐๐๐ นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ 
 

 

๓.นิเทศภายใน ๑,๐๐๐ ว่าท่ี รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์  
๔.จัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

สพฐ.  
งบโรงเรียน

คุณภาพประจ า
ต าบล 

นายประดิษฐ ์พันพิพัฒน์ / 
ว่าท่ี รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์

 

รวมทั้งสิ้น ๗๔,๔๔๕ .- 
(เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

 

 

๖๒ 



 
 

๔. โครงการตามแผนงานบรหิารทั่วไป 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.อนามัยโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ๕,๐๐๐ นางสาวชุลีพร  นีระมนต์/ 
นางอรจิรา  มีศรี 

 

๒.ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒,๐๐๐ นางสาวชุลีพร  นีระมนต์/ 
นางอรจิรา  มีศรี 

 

๓.การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

 นางสาวชุลีพร  นีระมนต์/
น.ส.วริศรา  วิริยะบัณฑิต 

 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
๘๒,๔๑๐ บาท 

๔.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

๑๘,๐๐๐ นายสุภักดิ์   วงค์แสง  

๕.โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ๑๐,๐๐๐ นายสุภักดิ์   วงค์แสง  
๖.โครงการแข่งขันกีฬา สพป.นอกสถานศึกษา ๑๐,๐๐๐ นายสุภักดิ์   วงค์แสง  
๗.เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ว่าท่ี รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์ กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  
๑๘,๕๐๐ บาท 

๘.โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ๒๐,๐๐๐ นางสาวอรทัย  ศรีมงคล  
๙.โครงการสัมพันธ์ชุมชน ๒,๐๐๐ นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา  
๑๐.โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง 

๔,๓๓๔ นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา  

๑๑.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบ
วินัยโรงเรียน 

๒,๐๐๐ ว่าท่ี รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์  

๑๒.โครงการออมสินออมทรัพย์ ๑,๕๐๐ น.ส.วริศรา  วิริยะบัณฑิต  
๑๓.โครงการวันอ าลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ๓,๕๐๐ นางสาวอรทัย  ศรีมงคล  
๑๔.พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ ๘,๐๐๐ น.ส.วริศรา  วิริยะบัณฑิต  
๑๕.โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๓,๐๐๐ นางสาวอรทัย  ศรีมงคล  
๑๖.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT  นางสาวชุลีพร  นีระมนต์ กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน  
๑๕,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๘๙,๓๓๔  (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) 
สรุปโครงการตามแผนงาน   

ล าดับที่ กลุ่มงาน จ านวนโครงการ หมายเหตุ 
๑ งานบริหารวิชาการ ๗  
๒ งานบริหารงบประมาณ ๔  
๓ งานบริหารบุคลากร ๔  
๔ งานบริหารทั่วไป ๑๖  

 รวมทั้งสิ้น ๓๑  

๖๓ 


