
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 

ยอดเงินทั้งหมด     1,618,091.22  บาท    

1. งานบริหารงานวิชาการ ร้อยละ   40 เป็นเงิน 907,250   บาท             
2. งานบริหารงานบุคคล ร้อยละ   15 เป็นเงิน 340,220   บาท             
3. งานบริหารงานงบประมาณ ร้อยละ   5 เป็นเงิน 113,400   บาท             
4. งานบริหารงานทั่วไป ร้อยละ   25 เป็นเงิน 567,030   บาท             
5. สำรองจ่าย ร้อยละ   15 เป็นเงิน 340,220   บาท             

       

  รวม   เป็นเงินทั้งสิ้น 2,268,120         
 
 
 
 

สรุปรายละเอียดแผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 
การบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  มีดังนี ้

1. งานบริหารงานวิชาการ  จํานวน 907250 บาท 
 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย  น.ส.ยุพา  ประดับเพ็ชร      

 1.กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  ( ด้านร่างกาย )         2,000  น.ส.ยุพา ประดับเพ็ชร    
 2.กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ( ด้านอารมณ์ – จิตใจ )         3,000  น.ส.สรัญญา  พราหมณ ี  
 3.กิจกรรมการละเล่นอย่างไทย ( ด้านสังคม )         1,000  นางนัดดา  เพ็ชรคีรี  
 4.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย         5,000  นางสิริกาญจน์ เหลา่ตระกูล  
 5.กิจกรรมศึกษานอกห้องเรียน         3,000    
  รวม       14,000      

2 โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล 
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี  

 
1. กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็ม
ศักยภาพ 

        4,000  น.ส.ยุพา ประดับเพ็ชร  

 
2. กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กเล่นและปฎิบัติอย่างมี
ความสุข 

        2,000  น.ส.สรัญญา พราหมณ ี
 

 3. กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ         4,000  นางนัดดา  เพ็ชรคีรี  

 
4. กิจกรรมพัฒนาเด็กตามสภาพจริง นำผลมาประเมิน
พัฒนาการเด็ก         1,000  

นางสิริกาญจน์ เหลา่ตระกูล  

 รวม 11,000   



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  น.ส.พินิดา  ศิริมาสกุล 
นางจิราย ุ พรหมเจริญ  

 

1. จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกการอ่านการเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่         
๑ – มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ๑๒,๐๐๐ ครูประจำช้ันป.1 - ม.3  

 

2. นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกการอ่านการเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ไปใช้  

ครูประจำช้ันป.1 - ม.3 

 

 

3. นิเทศติดตามประเมินผลการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคำนวณ  

นางจิรายุ  พรหมเจรญิ 
น.ส.พินิดา ศิรมิาสกลุ  

  รวม ๑๒,๐๐๐     
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ประสิทธิภาพ O–NET , NT , RT   นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ 

 

1.การจัดทำชุดฝึกทักษะ,จัดทำตัวอย่างข้อสอบ (O-
NET,NT,RT) ย้อนหลัง 

      50,000  ครูผู้สอน 
 

 2.การสอบ Pre O-NET ,Pre NT, Pre RT  ครูผู้สอน  
 3.การสอนเสริม O-NET,NT,RT  อัธยา  กาญจนดิษฐ์  
  รวม       50,000      
5 กิจกรรมวันสำคัญ  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    

 

1.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิ.ย.)            500  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ   

 
 2.วันไหว้ครู (มิ.ย.) 3,000 น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    

 

3.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 26 -29 มิ.ย.) 5,000 
น.ส.เสาวรส เฉลิมชนม ์
น.ส.ภัทราวดี ปุณจุบัน 
น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ  

 

 
 4.วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (13-15 ก.ค.) 3,000 น.ส.พรเพญ็ บุศราทิศ    

 

5.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(28 ก.ค.) 

3,000 น.ส.วราภรณ์ สุดใจ 
 

 

6.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวัน
แม่แห่งชาติ (12 ส.ค.) 

3,000 น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ   

 
 7.วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( 18 ส.ค.) 3,000 น.ส.พรทิวา  สุขหญีต  

 

8.วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย-เดชมหาราช บรม
นาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(5 ธ.ค.) 

           500  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ   

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 9.วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.)            500  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    
 10.วันคริสต์มาส(25 ธ.ค.)         3,000  น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา  

 11.ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (31 ธ.ค.)         5,000  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    
 12.วันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค.)         7,000  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    
 13.วันมาฆบูชา (15 ก.พ.)         3,500  น.ส.พรเพ็ญ บุศราทิศ    

  รวม       40,000      
6 ความเป็นพลเมืองดี   นางพรภิมล  อินทรสุภา 

 1.กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 4,000  ครูประจำช้ันป.๑ - ม.๓  

 
ประสงค ์และค่านิยมที่ดี    

 
2.กิจกรรมความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และความเป็นไทย  ครูประจำช้ัน ป.๑ - ม.๓  

 

3.กิจกรรมความเป็นพลเมืองดี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง และหลากหลาย  

ครูประจำช้ัน ป.1 - ม.๓ 
 

  รวม         4,000      

7 
พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน  

น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม  

 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียน 

2,000  
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 
และคณะครู 

 

 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการวิจัยในชั้น
เรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 

 
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 
และคณะครู 

 

 
 รวม 2,000   
8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม  

 1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา         2,000  
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม  
น.ส.พรภมิล อินทรสุภา  

 2.กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น  (หลักสูตร .........................)         2,000  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ  

 3.กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต 2,000  
น.ส.ศิริวรรณ  วรรณนิยม 
และคณะ  

 4.ประเมินผลการใช้หลักสูตร    
 รวม 6,000   

9 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
นางจิรายุ   พรหมเจริญ    
น.ส.พินิดา   ศิริมาสกลุ  

 
1.จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที1– มัธยมศึกษาปีที ่ 3 ๑๒,๐๐๐ ครูประจำช้ันป.1 - ม.3  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 2.นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดไปใช้    

 3.นิเทศติดตามประเมินผลทักษะกระบวนการคิด    

 รวม 12,000   
10 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ๑๙๐,๐๐๐ น.ส.ภัทราวดี  ปุนจุบัน  

 

1.กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 15,000 

น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม์
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม   

 
2.กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 10,000 

น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์  

 3.กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ฯ ๖,๐๐๐ 
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ  

 

4.พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและ 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 

น.ส.พรทิวา สุขหญีต  
นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์
นายนัฐพร สมบญุ  

 สามัญรุ่นใหญ่    

 
5.กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. 10,000 

น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์  

 
6.ฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือ 10,000 

น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ  

 7.อบรมนายหมู่ลูกเสือ  ๑๑,๐๐๐ 
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข  

 
8.อบรมลูกเสือจราจร ๑๖,๐๐๐ 

นายชัยยันณ์  พักดี 
 

 
9.เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
สพป.ชพ.๑ 

5,000 

นายนัฐพร  สมบญุ 
นายนนทกจิ วิสุทธิชานนท ์

  

 
10.กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าและกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ 

3,000 นายนัฐพร  สมบุญ 
 

 11.กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืนลูกเสือสำรอง ๗,๐๐๐ 
น.ส.พรทิวา  สุขหญีต 

 

 12.กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ  ๒๙,๐๐๐ 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
13.กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่

๒๙,๐๐๐ 

นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 

  

 กิจกรรมประกวดแข่งขันลูกเสือ  
  

 
14. กิจกรรมแข่งขันการสวนสนามเพ่ือเป็นตัวแทนไป
ระดับประเทศ 

๗,๐๐๐ 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข  

 
15.กิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

๕,๐๐๐ 

นางกรนิภา  สังศรสีุข 
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 

  

 
16.กิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ   ร.๑๐ 

๕,๐๐๐ 
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางกรนิภา สังศรสีุข  

 

17.กิจกรรมแข่งขันทักษะ 20,000 

น.ส.ภัทราวดี ปุนจบุัน 
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นางกรนิภา  สังสรีสุข 
น.ส.ยุพาวรรณ แก้วนิ่ม 
น.ส.ยุพา ประดับเพ็ชร 
นายนัฐพร  สมบุญ 
น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 
18.ทดสอบภาคทฤษฎี แบบทดสอบ 2,000 

น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม์
น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 
น.ส.พรทิวา  สุขหญีต  

 

19.พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือสำรอง 
ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 

น.ส.พรทิวา  สุขหญีต 
น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์
นายนัฐพร  สมบญุ  

 รวม 190,000   

11 ทะเบียนวัดผลและประเมินผล  
นายนัฐพร สมบุญ   
นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์    

 
1.กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร       46,000  

นายนัฐพร สมบุญ  
นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์    

 
2.กิจกรรมจัดสอบตลอดปี 250,000  

นายนัฐพร สมบุญ   
นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์    

 3. ซื้อครุภัณฑ์งานทะเบียนวัดผล       43,800  นายนัฐพร สมบุญ  

 รวม 339,800   

12 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  น.ส.วิมลมาส   น้อยมุข 

 1.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  น.ส.วิมลมาส  น้อยมุข  
 

2.การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา         1,000  และคณะครูทุกคน  
 3.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ      
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ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

4.การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา    

 5.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา          3,000    

 6.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา         1,000    

 ของสถานศึกษา  
  

 7.การจัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่    

 เกี่ยวข้อง    

 8.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

  รวม         5,000      
13 โครงการห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็นทุน  น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม ์  

 
กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ     108,200  น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม ์

ครูประจำช้ัน 

 

 

 รวม 108,200   

14 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

นายนนทกจิ  วิสุทธิชา
นนท ์  

 1.มีแล้วแบ่งปัน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)             500  ครูจักรรินทร์ นิลโต  

 2.สอนน้องอดออม  (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖)            750  ครูจักรรินทร์ นิลโต  

 3.เกษตรกรตัวน้อย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)       10,000  ครูนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์  

 4.ปลูกรักษ์ (ประถมศึกษาปีที่ ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓)       10,000  ครูนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์  

 รวม 21,250   

15 เสริมความรู้ยามเช้า  น.ส.ปาวิตรา เสริฐพันนึก  

 1.จัดทำเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำเสนอในแต่ละวัน         5,000  นักเรียนป.๕–ม.๓  

 
2.วางแผนจัดตัวแทนของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนออก
นำเสนอความรู้ในแต่ละวัน 

 ครูประจำชั้นป.๕–ม.๓ 
 

 
3.กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  

น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
คุณครูในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย  

 4.กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ (A WORD A DAY)            
น.ส.ศิริณา  ขันชุล ี
น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก  

 
5.กิจกรรมการคิดเลขเร็ว 

 

น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
คุณครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  

 6.กิจกรรมนักอ่านรุ่นเยาว์          
 

น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม ์
น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
7.นิเทศการพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน          

 น.ส.ปาวิตรา เสริฐพันนึก  

 รวม 5,000   

16 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรวม 

 

นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร 
นางอัธยา  กาญจนดิษฐ ์
น.ส.กชกร  เรืองสังข์ 
นางนัดดา  เพ็ชรคีรี  

 

1.จัดประชุมครู กศพ. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ วางแผนเพื่อ
จัดทำโครงการ 

        5,000  นางจันทนา สวัสดิล์ะคร  

 2.จัดอบรมครูและบุคลากร การคัดกรองและเขียนแผน    

 การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)นักเรียนเรียนรวม    

 
     - กิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

       5,000  
นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
และคณะ  

 
    - การคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับประถมและมัธยมต้น 

      10,000   
 

    - การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)    

 
3.ปรับสภาพแวดล้อมห้องเสริมวิชาการการจัดการเรียน
รวม  

น.ส.กชกร เรืองสังข ์
 

 
 - จัดซื้อ อุปกรณ์ ทำสื่อ นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
พิเศษเรียนรวม 

      10,000  นางนัดดา เพ็ชรคีรี 
 

 
4.จัดกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง    

        2,000  นางอัธยา กาญจนดิษฐ ์
 

 - นิเทศการจัดการเรียนรวม    

 
- ตรวจสอบการคัดกรองนักเรียนเรียนรวมในแต่ละ
ประเภทความพิการ    

 - ตรวจแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล    

 - สังเกตการสอนตามแผน IEP      

 - นิเทศศูนย์เรียนรวม(ศูนย์ SSS)    

 - ตรวจหลักฐานเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้อง     

 รวม 42,000   

17 คุณธรรมนำความรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ   

 1.กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐ   น.ส.พรพิมล  อินทรสุภา  

 2.กิจกรรมของหายได้คืน   น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  
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ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
3.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม        10,000  

นายชัยยันณ์  พักดี 
น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 
4.กิจกรรมธรรมะสร้างวินัยหนา้เสาธงกิจกรรมคุณธรรมจิต
อาสา   

น.ส.วราภรณ์  สุดใจ 
นายนนทกจิ วิสุทธิชานนท ์  

 5.กิจกรรมทําความดีถวายในหลวง  น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 6.กิจกรรมจัดป้ายนิเทศคุณธรรม-จริยธรรม         5,000  น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 7.กิจกรรมวันธรรมะรับศีล5   น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 8.กิจกรรมสร้างพระพุทธรูปประจำห้องเรียน 10,000  น.ส.วราภรณ์  สุดใจ, 
น.ส.วิชชุตา  ยังศรีนาค  

 9.ยิ้มง่ายไหว้สวย  น.ส.วราภรณ์  สุดใจ  

 รวม 25,000   

18 รักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย  

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่น
กิจนายเจษฎา บุญช่วย  

 
1.กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี -นาฏศิลป์ 

       
10,000  

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นายเจษฎา บุญช่วย  

 
2.กิจกรรมชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ 

       
10,000  

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นายเจษฎา บุญช่วย  

 3.กิจกรรมพี่สอนน้อง 
 

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นายเจษฎา บุญช่วย  

 4.กิจกรรมทบทวนกระบวนท่าทาง 
 

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
นายเจษฎา บุญช่วย  

 รวม 20,000   

19 แนะแนว  น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 1.กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)         3,000  น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 2.กิจกรรมโฮมรูม  ครูผู้สอน  

 3.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ         5,000  น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 4.กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ         2,000  น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 รวม 10,000   

20 ส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ทวี  

 1.กิจกรรมการผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม       20,000  ครูผู้สอน  

 2.กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม  ครูผู้สอน  

 รวม 20,000   

21 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  นางกรนิภา  สังศรีสุข  
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ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
1.นักเรียนชั้นอนุบาล ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สถาน 
จ.ชุมพร 

       
10,000  

ครูประจำชั้น อนุบาล
ทุกคน  

 
2.นักเรียนชั้น ป.๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการ
พระราชดำริ หนองใหญ่ และพิพิธภัณฑ์สถาน จ.ชุมพร 

10,000  ครูประจำชั้น ป.1 
 

 
3.นักเรียนชั้น ป.๓ แหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ชุมพรและที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ชุมพร 

      10,000  ครูประจำชั้น ป.3 
 

 
4.นักเรียนชั้น ป.๖ แหล่งเรียนรู้เขื่อนรัชชประภา                   
จ.สุราษฎร์ธาน ี

40,000  ครูประจำชั้น ป.6 
 

 5.นักเรียนชั้น ม.๓ แหล่งเรียนรู้จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 41,000  ครูประจำชั้น ม.3  

 รวม 111,000   

22 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ    

 
1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะใน
โรงเรียน         3,000  นายรุ่งรัตน์ วนิสัน  

 2.กิจกรรมเข้าร่วมกิจกับหน่วยงาน สพฐ. และ รัฐ          1,000    

 3.เข้าร่วมกิจกับหน่วยงานเอกชนต่างๆ           1,000    

 รวม 5,000   

23 นิเทศภายในใส่ใจการสอน            ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนและคณะครู 

 

 1.กิจกรรมนิเทศการสอน           500   

 2.กิจกรรมครูดีมี PLAN         5,000   

 3.กิจกรรมธุรการชั้นเรียน   

 รวม 5,500   

24 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  

น.ส.กันยารัตน์ พรหมพิชัย 

 

 
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 -มัธยมศึกษาปีที 3 จัดทำโครงงาน
ตามความสนใจ       30,000  

 รวม 30,000   

25 ห้องสมุด 3 ดี  นางพรภิมล  อินทรสุภา  

 1.กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการค้นคว้า 10,000  น.ส.พรภมิล  อินทรสุภา  
 2.กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 2,000  น.ส.พรภมิล  อินทรสุภา  
 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3,000  น.ส.พรภมิล  อินทรสุภา  
 4. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้า 100,000  น.ส.พรภมิล  อินทรสุภา  
  รวม     115,000      

26 สื่อมวลชนศึกษา  
น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม์  
น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน  
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ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 1.กิจกรรมการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา 9,000  น.ส.เสาวรส/ ครูผูส้อน 

 

 
2.กิจกรรมบันทึกการอ่าน  ครูผู้สอนวิชา

สื่อมวลชนศึกษา  

 3.กิจกรรมกำแพงข่าว  น.ส.พรพิมล  อินทรสุภา  

 4.กิจกรรมรอบรั้วเนินสันติ/จดหมายข่าว  น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน  

 รวม 9,000   

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     907,250    

 
2. งานบริหารทั่วไป  จํานวน  567,030 บาท 
 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
โครงการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและ  
นักเรียนยากจนพิเศษในระดับสถานศึกษา 

 นางสถาพร  บุญช่วย 
 

 1.การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ 
         

1,000  
นางสถาพร  บุญช่วย 
ครูประจำช้ันอนุบาล-ม.3  

 2.อาหารมื้อเช้านักเรียนทุนเสมอภาค  น.ส.วริษฐา  สุวรรณ
รักษาและครูประจำชั้น  

 3.มอบทุนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ  นางสมจิตร  พลยมมา 
และครปูระจำช้ัน  

 4.พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนเสมอ
ภาค 

 นางสถาพร  บุญช่วย 
ครูประจำช้ันอนุบาล-ม.3  

 

5.ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว สพป.ชุมพร เขต 1 และ
รายงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนทุนเสมอภาคใน 
ระบบ https://cct.thaieduforall.org/ 

         
3,000  

นางภัทราวดี  ปุนจุบัน 
ครูสถาพร  บญุช่วย 

 
รวม         4,000      

2 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย    

 

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจความ
ปลอดภัยสถานศึกษา กับนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง 

        1,000  นางสถาพร บุญช่วย 
และครปูระจำช้ันทุกคน 

 

 
2.จัดทำป้ายรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ            1,000  นางสถาพร  บุญช่วย  

 
MOE Safety Center หน้าสถานศึกษา   

 

 

3.กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกเชิงความคิดสร้างสรรค์
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

        1,000  นางสถาพร บุญช่วย 
และครปูระจำช้ันทุกคน  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

4.ระบบ  MOE Safety Center จัดทำข้อมูลในระบบ
ตามคู่มือการใช้งาน   -  

นางสถาพร  บุญช่วย 

 

 

5.สรุปรายงานโครงการความปลอดภัยสถานศึกษา ต่อ
สพป.ชุมพร เขต 1 

        1,000  น.ส.ภัทราวดี ปุนจุบัน 
นางสถาพร  บุญช่วย  

  รวม         4,000      

3 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต )      

 น.ส.วิชชุตา   ยังศรีนาค 
 

 1.กิจกรรมการจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน         3,000  
น.ส.วิชชุตา  ยังศรีนาค 
นายนนทกิจ วิสุทธิชา
นนท์  

 

2.กิจการรมการอบรม ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. น้อย ป.ป.ช ส.พ.ฐ 
ชุมชน 

        2,000  น.ส.วราภรณ์  สุดใจ 
 

 

3.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี         3,000  

นางสถาพร  บุญช่วย 
น.ส.วริษฐา  สุวรรณรักษา 
น.ส.สริิกร  ศรโีมรา 
น.ส.พรทิวา  สุขหญีต  

  รวม         8,000      

4 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  นายนัฐพร  สมบุญ  
นายเจษฎา บุญช่วย  

 

กิจกรรมสภาไทยรัฐ 
       - เลือกตั้งสภานักเรียน      
       - ประชุมสภานักเรียน  
       - ร่วมงานจิตอาสา 
       - งานหลักตามหน้าที่ของทีมสภานักเรียน 

         
5,000  

นายนัฐพร  สมบุญ 
นางสาวยพุาวรรณ แก้วนิ่ม 
นายชัยยันณ ์ พักดี    
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
น.ส.ภัทรวาดี ปุนจบุัน 
น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม์ 
นายเจษฎา บุญช่วย              

  รวม         5,000      
5 อาหารกลางวัน  น.ส.วริษฐา  สุวรรณ

รักษา 
 

 กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและโภชนาการ         5,000   

  รวม         5,000      
6 สาส์นสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน  น.ส.ศิริณา  ขันชุล ี  

 

1.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง         8,000  
น.ส.ศิริณา ขันชุลี 
ครูประจำชั้น  

 

2.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         2,000  น.ส.ศิริณา  ขันชุล ี
น.ส.เสาวรส เฉลมิชนม ์  

  รวม       10,000      
7 สารสนเทศ  น.ส.ศิริณา ขันชุลี  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม  

 

จัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา
(EMIS)  

นางสถาพร บุญช่วย 
 

 
จัดเก็บข้อมูลอาคาร และสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)  นางกรนิภา สังศรีสุข  

 

จัดเก็บข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน 
(M-OBEC)  

นางกรนิภา สังศรีสุข 
 

 

จัดทำเว็บไซต์ และเว็บเพจโรงเรียน         2,700  
นางกรนิภา สังศรีสุข 
นายเจษฎา  บุญช่วย  

 
จัดทำรูปเล่มสารสนเทศโรงเรียน         1,800  น.ส.ศิริณา ขันชุลี  

  รวม         4,500      
8 โครงการกีฬาภายในและกีฬาภายนอก  นายชัยยันณ์   พักดี     

 
กิจกรรมกีฬาภายใน       80,000  นายชัยยันณ์   พักด ี    

 
กิจกรรมกีฬาภายนอก       15,000  นายชัยยันณ์   พักด ี    

  รวม       95,000      

9 พัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ  
นางธนกาญจน์  จันทร์พุม่    
น.ส.ปิยนนัท์    ทองทับ    

 1.จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง       10,000  น.ส.ปิยนันท์    ทองทับ  
 2.จัดทำป้าย  ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ         5,000    

 3.ดำเนินงานธุรการ    

 4.งานติดตามและรายงาน    

 

5.รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับสำนักงานเขต
พ้ืนที่    

 การศึกษาและอ่ืน ๆ    

 6.จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ    

 

7.จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์
งานธุรการ       60,000    

  รวม       75,000      
10 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 

 กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล / เยี่ยมบ้าน         2,000  น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม 

 
กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน         2,000  นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 

น.ส.ศิริณา     ขันชุล ี  
 

กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน         1,000  น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม ์  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักเรียน         1,000  น.ส.วริษฐา  สุวรรณรักษา  

 
กิจกรรมการส่งต่อนักเรียนภายใน/ภายนอก            500  น.ส.ปาวิตรา เสริฐพันนึก  

  รวม         6,500      
11 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นางสาว สิริกร ศรีโมรา 

 1.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  นางสาว สิริกร ศรีโมรา  

 
2.ห้องเรียนสีขาว         2,000  นางสาว สิริกร ศรีโมรา  

 
3.วันงดสูบบุหรี่ โดยใช้(สื่อ Infrographic)         2,000  นางสาว สิริกร ศรีโมรา  

 
4.วันต่อต้านยาเสพติด         4,000  นางสาว สิริกร ศรีโมรา  

  รวม         8,000      
12 สหกรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  นางวันเพ็ญ   ศรีสุวรรณ         

 
รับสมัครสมาชิกร่วมหุ้นสหกรณ์            500  น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก 

 

 
สหกรณ์เคลื่อนที่ - น.ส.วริษฐา สุวรรณรักษา 

นางสาวศิรณิา  ขันชุลี  
 

มอบทุนการศึกษา       13,500  น.ส.เสาวรส  เฉลิมชนม์       

 
ปันผลและเฉลี่ยคืน 

ตามจำนวน
สมาชิก 

น.ส.ศิริวรรณ วรรณนิยม ใช้เงิน
ของ 

  
รวม 

      14,000    
สหกรณ์
เอง 

13 ออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรยีน  น.ส.พรทิวา สุขหญีต  
 

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    

 

2.ดำเนินการตามแผนกิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคาร
โรงเรียน    

 
3.นิเทศติดตามโครงการ    

  รวม -     
14 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  น.ส.อิสรีย ์ภักดีภสัร์สกลุ 

 1.กิจกรรมให้บริการอาหารเสริม (นมฟลูออไรด์)  น.ส.ศิริณา ขันชุลี  

 

2.กิจกรรมอนามัยดีไม่มีโควิด-๑๙ 
       

20,000  
น.ส.อิสรีย์ ภักดีภัสร์
สกุล  

 

3.กิจกรรมจัดหาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน 
และครุภัณฑ์งานอนามัย 

         
8,000  

น.ส.อิสรีย์ ภักดีภัสร์
สกุล  

 
4.กิจกรรมบันทึกสุขภาพประจำวัน  ครูประจำชั้น  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

5.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
        2,000  

น.ส.อิสรีย์ ภักดีภัสร์
สกุล  

 
6.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  นายจักรินทร์ นิลโต  

  รวม       30,000      
15 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ   

 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.         3,000  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ   

 

กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานคุณธรรม         3,000  
น.ส.วราภรณ์ สุดใจ 
นายนนทกิจ วิสุทธิชา
นนท์  

 
-ทุกชั้นเรียนมีโครงงานคุณธรรมกิจกรรมธรรมศึกษา    

 
- สอบธรรมศึกษา        

 

กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า - สอบตอบ
ปัญหาธรรมทางก้าวหน้า เพ่ือชิงรางวัล         2,000  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ  

 
กิจกรรมบันทึกความดี         2,000  น.ส.วราภรณ์ สุดใจ  

  รวม       10,000      
16 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)  น.ส.อัจฉรา ม่วงหม่ันกิจ 

 ส่งเสริมวินัยและประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดขยะ         2,000  นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ 

 การใช้ซ้ำ และคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์         5,000  นางพรภิมล  อินทรสุภา   

 
กิจกรรมธนาคารขยะ ฐานการเรียนรู้ขยะ 5,000 

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ
นายจักรินทร์  นิลโต  

 
เด็กไทยรัฐใส่ใจความสะอาด         1,000  น.ส.พินิดา  ศิริมาสกุล  

 
Big cleaning day         2,000  นายชัยยันณ์  พักดี  

  รวม       15,000      

17 เสียงตามสายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 

นายเจษฎา บุญช่วย  
นายนัฐพร สมบุญ  

 1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข้อมลู ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน       10,000  นายเจษฎา บุญช่วย  
 ไทยรัฐวิทยา77(บา้นเนนิสนัติ)ผ่านเสียงตามสาย  นายนัฐพร สมบุญ  
 2.กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายโรงเรียน    

 ไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)    

 3.กิจกรรมเช้าเที่ยงพาเพลิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77    

 (บ้านเนินสันติ)    

  รวม       10,000      



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
18 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกจิ  

 

1.ห้องปฏิบัติการเพื่อนักเรียน 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
- จัด ตกแต่งห้องปฏิบัติการ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

     
100,000  

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 

 

 

2.อาคารน่าอยู่ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ 

     
150,000  

น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 

 

 

3.รอบโรงเรียนสวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
       

27,030  
น.ส.อัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 

 

 
 -ปรับสภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียน ทางเดิน/ทางเท้า    

 
  สวนหย่อม สนาม  สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้    

 
  -ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความ       

 
  สะดวก และ   ความปลอดภัย    

 
 -ระบบน้ำ    

 
  -ระบบไฟฟ้า    

 
  -ระบบกล้องวงจรปิด    

 
 -ระบบอินเทอร์เน็ต    

  รวม     277,030      

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     567,030   
 

 
3. งานบริหารงานบุคคล  จํานวน  340,220 บาท 
 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพครูสูมื่ออาชีพ  น.ส.ปาวิตรา  เสริฐพันนึก  

 

1.กิจกรรมศึกษาดูงาน 
     

100,000  

ครูวันเพ็ญ  ศรสีุวรรณ 
ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
ครูอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ  

 

2.กิจกรรมอบรม สัมมนาพัฒนาวิชาชีพ 
       

50,000  

ครูวริษฐา  สุวรรณรักษา
ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
ครูสถาพร  บญุช่วย  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

3.กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC 

      10,000  

ครูสถาพร  บญุช่วย 
ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
ครูอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ 
ครูวริษฐา  สุวรรณรักษา 

 

 
4. ครุภัณฑ์อุปกรณ์บุคลากร       37,220  ครูสถาพร  บญุช่วย 

ครูปาวิตรา  เสริฐพันนึก  
  รวม     197,220      

2 ส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างขวัญกําลังใจครูและบุคลากร นางสถาพร  บุญช่วย  

 ทางการศึกษาในโรงเรียน    

 

1.สร้างขวัญและกำลังใจ(ต้อนรับ/ย้าย/เกษียณอายุ
ราชการ) 

25,000  นางสถาพร  บุญช่วย 
 

  รวม       25,000      
3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหาร  นางสาวสรัญญา  พราหมณี 

 จัดการศึกษาปฐมวัย    

 

1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๔ ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น         4,000  

น.ส.ยุพา  ประดับเพ็ชร   

 

2.กิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียน - 
น.ส.สรัญญา  
พราหมณี  

 

3.กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

4,000 นางสิริกาญจน์ เหลา่
ตระกลู  

 

4.กิจกรรมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสู่การ
เรียนรู้สำหรบเด็กปฐมวัย 

1,000  นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
 

 

5.กิจกรรมการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้สื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลายโดยเน้นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ 

1,000  น.ส.สรัญญา พราหมณ ี

 

 

6.กิจกรรมการมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

น.ส.สรัญญา  พราหมณ ี
 

  รวม       10,000      
4 จ้างครู     108,000  นางสถาพร  บุญช่วย  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     340,220    

 
 
 
 
4. งานบริหารงานงบประมาณ  จํานวน  113,400 บาท 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

 
ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน บัญชี และสินทรัพย์  นางสมจิตร  พลยมมา 
นางกรนิภา  สังศรีสุข  

 

1.กิจกรรมพัฒนาการจัดทำระบบบัญชีงานการเงิน       57,200  นางสมจิตร พลยมมา 
น.ส.สรัญญา พรหมมณ ี  

 

2.กิจกรรมพัฒนาการจัดทำระบบบัญชีงานพัสดุ       56,200  นางกรนิภา สังศรสีุข 
น.ส.สรัญญา พรหมมณ ี  

 

3.จัดทำระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการ
ค้นหา และตรวจสอบ 

 -  
นางสมจิตร พลยมมา 
นางกรนิภา สังศรีสุข  

 

4.ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของราชการ 

 -  
นางสมจิตร พลยมมา 
นางกรนิภา สังศรีสุข 
น.ส.ยุพาวรรณ แก้วนิ่ม 

 
  รวม     113,400      

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     113,400    
 


