
คงเหลือ

1 2 3

พฒันาการอ่านขั้นสูงด้วยเทคนิคบนัได 6 ขั้น ครูศิริพร 1,000      20,000     
พฒันาทกัษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ ครูพริญาณ์ 1,000      รายหัว
พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ฯ ครูอารีย์ 3,000      

พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาสังคมศึกษา ครูพนิดา 2,000      

พฒันาทกัษะทางด้านกีฬา ครูสุพรรณี 8,000      

ส่งเสริมทกัษะทางศิลปะ ดนตรี และ นาฎศิลป์ ครูกิติชัย+ครูชุติมน 2,000      

ส่งเสริมทกัษะอาชีพ ครูศิรประภา 1,000      

พฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ ครูวารี+ครูปทัมา 2,000      

แนะแนว ครูทกัษด์นัย+ครูกิติชัย 500           36,300        

ชุมนุม ครูปทัมา 2,000        งบพฒันาผู้เรียน

ลูกเสือ-เนตรนารี ครูอารีย์+ครูปทัมา 6,000        

บ าเพญ็ประโยชน์ ครูศิริพร+ครูวารี+ครูศิริญญา 500           

นักศึกษาวชิาทหาร ครูสุพรรณี 400           

ICT ครูเกสร 10,000      

ทศันศึกษา
ครูกิติชัย+ครูพนิดา+ครู
ทักษ์ดนัย 16,900      

รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ครัง้ที)่ 
จ านวนเงนิที่ได้รบัจัดสรร

แผนการใช้งบประมาณ ปกีารศึกษา 2565
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามกลยทุธ์/แผนงาน/โครงการ

2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและ
เสรมิสรา้งศักยภาพการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้



คงเหลือ

1 2 3

ค่ายวชิาการ ครูพริญาณ์ 5,000        5,000          

สอนซ่อมเสริม ครูพริญาณ์ รายหวั

ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ครูพริญาณ์

5. ส่งเสรมิความเปน็เลิศทางด้านวิชาการ
และอาชีพ ส่งเสริมความเปน็เลิศทางด้านวชิาการ 8 กลุ่มสาระ

หวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้

2,000        2,000          

สวดมนต์ทกุวนัจันทร์ ครูชุติมน+ครูทกัษด์นัย 5,500        5,500          

ใส่เส้ือขาวทกุวนัพระ ครูศิริญญา+ครูพนิดา

ยิ้มง่าย ไหวส้วย ครูศิริญญา+ครูพนิดา

สมุดบนัทกึความดี ครูศิริญญา+ครูพนิดา

ภมูิคุ้มกันดวงจิตชีวติพอเพยีง ครูชุติมน+ครูทกัษด์นัย

สะอาดกาย  สะอาดใจ ครูศิริญญา+ครูพนิดา 5,500        5,500          

5 ส พอเพยีง ครูกิติชัย

คนดี ศรี มส. ครูกิติชัย

โครงงานคุณธรรม ครูศิริญญา+ครูพนิดา

จิตอาสาพฒันา มส. ครูกิติชัย

รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ครัง้ที)่ 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทสเพ่ือ
การจัดการเรยีนรู ้ICT

6. โรงเรยีนวิถีพุทธ

โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงนิที่ได้รบัจัดสรร

พฒันาเครือข่ายระบบ  ICT ครูเกสร 8,000        8,000          

7. โรงเรยีนคุณธรรม



คงเหลือ

1 2 3

วนัส าคัญเกี่ยวกับสถาบนัพระมหากษตัริย์ ครูกิติชัย

วนัส าคัญทางศาสนาและเทศกาลส าคัญ ครูศิริญญา+ครูพนิดา

ค่ายคุณธรรมมหศัจรรย์แหง่ชีวติ ครูศิริญญา+ครูพนิดา

วเิคราะหห์ลักสูตร ครูปทัมา 1,000        1,000          

จัดท าหลักสูตร ครูปทัมา

ประเมินการใช้หลักสูตร ครูปทัมา

ส่งเสริมการนิเทศภายใน ครูพริญาณ์ 1,000        1,000          

ส่งเสริมการวจิัยในชั้นเรียน ครูพริญาณ์

1 ครู 1 นวตักรรม ครูพริญาณ์

พฒันาครูสู่มืออาชีพ ครูศิริญา

10. พัฒนาศักยภาพการเรยีนรู ้               
    และการแสวงหาความรูข้องผู้เรยีน

พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงรียน ครูชุติมน+ครูกิติชัย 5,000        5,000          

ทบทวนและประเมินผลการปฏบิติังานของปกี่อน ครูชุติมน 500           2,000          

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดท าแผน ครูชุติมน 500           

จัดท าร่างแผนปฏบิติัการของงานต่างๆ ครูชุติมน 500           

จัดท าแผนปฏบิติัการ ครูชุติมน 500           

11.จัดท าแผนปฏบิตัิการประจ าปี

8. พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ

9.พัฒนาครสูู่กระบวนการเรยีนรูท้ี่เน้น       
  ผู้เรยีนเปน็ส าคัญ

โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงนิที่ได้รบัจัดสรร

รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ครัง้ที)่ 

7. โรงเรยีนคุณธรรม(ต่อ)



คงเหลือ

1 2 3

มส.พร้อม MOE SAFETY CENTER ครูกิติชัย 500           1,000          

มส.ปลอดภยั รู้ทนัภยัทั้ง 4 ด้าน ครูกิติชัย 500           

ส ารวจพนัธุไ์ม้หายาก ครูชุติมน 1,000        1,000          

ท าทะเบยีนพรรณไม้ ครูชุติมน

บ ารุง ดูแล รักษา ครูชุติมน

เผยแพร่กิจกรรมสวนพฤษศาสตร์ ครูชุติมน

เยี่ยมบา้น ครูกิติชัย 1,500        3,500          

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครูกิติชัย 1,500        

โฮมรูม ครูกิติชัย 500           

หอ้งเรียนสีขาว ครูกิติชัย 500           1,500          

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ครูกิติชัย+ครูทกัษ์
ดนัย+ครูสุพรรณี 500           

 TO BE NUMBER ONE
ครูกิติชัย+ครูทกัษ์
ดนัย+ครูสุพรรณี 500           

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ครูสุพรรณี 500           1,500          

พฒันาและส่งเสริมโภชนาการ ครูชุติมน 500           

ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ครูชุติมน+ครูกิติชัย 500           

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงนิที่ได้รบัจัดสรร
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ครัง้ที)่ 

12.ส่งเสรมิความปลอดภยัในสถานศึกษา

13.สวนพฤษศาสตรใ์นโรงเรยีน

14.ส่งเสรมิระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรยีน

15.สถานศึกษาสีขาว

16.โรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ

โครงการ



คงเหลือ

1 2 3

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูชุติมน 14,640        

   - งานธรุการ 2,000        

   - งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 9,140        

   - งานโสตทศันศึกษา 1,000        

   - งานประชาสัมพนัธ์ 500           

   - งานสัมพนัธช์ุมชน 500           

   - งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 500           

   - งานคณะกรรมการสถานศึกษา 500           

   - งานชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่า 500           

กลุ่มบริหารงานวชิาการ ครูพริญาณ์ 20,850      20,850        

   - งานวดัผล

   - งานทะเบยีนวดัผล

   - งานรับนักเรียนและทะเบยีนนักเรียน

   - งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ครัง้ที)่ 

17.ส่งเสรมิและพัฒนาประสิทธิภาพ          
   การบรหิารงาน

โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงนิที่ได้รบัจัดสรร



คงเหลือ

1 2 3

   - งานตารางสอนและสอนแทน

   - งานหนังสือเรียน

   - งานส านักงาน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ครูศิรประภา 12,570        

   - งานการเงินและบญัชี 570           

   - งานพสัดุ 12,000      

กลุ่มบริหารงานบคุคล ครูศิริญญา 12,570        

   - งานอัตราก าลัง 2,570        

   - PA 6,000        

     - ขวญัและก าลังใจ 2,000        

     - งานส านักงาน ธรุการฝ่าย 2,000        

โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงนิที่ได้รบัจัดสรร
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ครัง้ที)่ 

17.ส่งเสรมิและพัฒนาประสิทธิภาพ          
   การบรหิารงาน(ต่อ)


