
ท่ี รายการโครงการ  งบประมาณ  ระยะเวลา
 ฝ่ายงานท่ี
รับผิดชอบ

1
พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ 12000 พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ

2 กิจกรรมวันส าคัญ 40000 มิ.ย.65 - เม.ย.66 วิชาการ
3

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ สู่ประสิทธิภาพ O–NET ,
NT , RT

50000 มิ.ย.65 - ก.พ.66 วิชาการ
4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 10000 มิ.ย. 65 - มี.ค.66 วิชาการ
5 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 12000 พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ
6 ความเป็นพลเมืองดี 4000 มิ.ย. 65 - มี.ค.66 กิจการนักเรียน
7

พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียน 2000 มิ.ย.65 - เม.ย.66 วิชาการ

8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6,000         พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ
9 ส่ือมวลชนศึกษา 9,000         พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ

10 ห้องสมุด 3 ดี 115,000     มิ.ย.65 - เม.ย.66 วิชาการ
11 ทะเบียนวัดผลและประเมินผล 339,800     พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ
12 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5000 มิ.ย. 65 - มี.ค.66 วิชาการ
13 โครงการห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็นทุน 108,200     มิ.ย. 65 - มี.ค.66 วิชาการ
14

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 21250 พ.ค.65 - เม.ย. 66 วิชาการ

15
โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญ 11,000       พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ

16 เสริมความรู้ยามเช้า 5000 พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ
17 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 42,000       พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ
18 คุณธรรมน าความรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 25000 มิ.ย.65 - เม.ย.66 กิจการนักเรียน
19 รักษ์ท้องถ่ินและความเป็นไทย 20000 มิ.ย.65 - เม.ย.67 วิชาการ
20 แนะแนว 10,000       พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ
21 ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 20000 พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ
22 ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านส าหรับเด็กปฐมวัย 14,000       ก.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ
23 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ 5,000         มิ.ย. 65 - มี.ค.66 วิชาการ
24 นิเทศภายในใส่ใจการสอน 5,500         มิ.ย.65 - เม.ย.66 วิชาการ
25 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 30,000       พ.ค.65 - มี.ค. 66 วิชาการ
26 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ๑๙๐,๐๐๐ มิ.ย. 65 - มี.ค.66 วิชาการ

27 โครงการส่งเสริมปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
และ นักเรียนยากจนพิเศษในระดับสถานศึกษา 4,000         มิ.ย.65 - เม.ย.66 บริหารท่ัวไป

28 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 4,000         พ.ค.65 - เม.ย. 66 บริหารท่ัวไป

29
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ธรรมมาภิบาลใน 8,000         พ.ค.65 - มี.ค. 66 บริหารท่ัวไป

30 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000         พ.ค.65 - มี.ค. 66 กิจการนักเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕

31 อาหารกลางวัน 5,000         พ.ค.65 - เม.ย. 66 บริหารท่ัวไป
32 สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 1,000         พ.ค.65 - มี.ค. 66 บริหารท่ัวไป
33 สารสนเทศ 4,500         พ.ค.65 - มี.ค. 67 บริหารท่ัวไป

34 โครงการกีฬาภายในและกีฬาภายนอก 95,000       พ.ค.65 - มี.ค. 68 กิจการนักเรียน
35 พัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ 75,000       พ.ค.65 - มี.ค. 69 บริหารท่ัวไป

36 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,500         มิ.ย. 65 - มี.ค.66 บริหารท่ัวไป

37
โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 8,000         พ.ค.65 - มี.ค. 69 บริหารท่ัวไป

38
สหกรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) 14,000       มิ.ย. 65 - มี.ค.66 บริหารท่ัวไป

39 ออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน  - มิ.ย. 65 - มี.ค.67 บริหารท่ัวไป
40 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 30000 มิ.ย. 65 - มี.ค.68 บริหารท่ัวไป

41 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 10,000       มิ.ย.65 - เม.ย.66 บริหารท่ัวไป
42 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 15,000       มิ.ย.65 - เม.ย.67 บริหารท่ัวไป

43
เสียงตามสายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) 10,000       พ.ค.65 - มี.ค. 69 บริหารท่ัวไป

44 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 277,030     มิ.ย. 65 - มี.ค.68 บริหารท่ัวไป
45 โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ 197220 มิ.ย.65 - เม.ย.66 บริหารงานบุคคล
46

ส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างขวัญก าลังใจ
ครูและบุคลากร 25,000       พ.ค.65 - มี.ค. 69 บริหารงานบุคคล

47
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
บริหาร

10,000       ก.ค.65 - มี.ค. 66 บริหารงานบุคคล
48 จ้างครูผู้สอน 108,000     พ.ค.65 - มี.ค. 69 บริหารงานบุคคล
49

พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน บัญชี และ
สินทรัพย์ 113400 มี.ค.65 - มี.ค.66 บริหารงบประมาณ


