
รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 256๔ 
ที ่ รายการโครงการ  งบประมาณ  ดำเนินการ

เรียบร้อย  
 ไม่ได้

ดำเนินการ  
หมายเหตุ 

  งานบริหารวิชาการ         
1 โครงการห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็นทุน         
  1. กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ          8,000       
  2. กิจกรรมครูดีต้องมี PLAN        

รวมงบประมาณโครงการห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็นทุน         8,000      
2 โครงการความเป็นพลเมืองดี          
  1. กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี          4,000       
  2. กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม (ป.๑-ม.๓)        
  3. กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม-จริยธรรมสู่

ความเป็นพลเมืองดี (ป.๖-ม.๓) 
       

รวมงบประมาณโครงการความเป็นพลเมืองดี          4,000  

 
  

3 โครงการต้นกล้าคุณธรรม ตามรอยตถาคต   
  

  
  1. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ    

 
  

     1.1 กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐ   
  

  
     1.๒ กิจกรรมของหายได้คืน   

  
  

     1.3 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม          5,000  
 

   
     1.4 กิจกรรมสร้างวินัยหนา้เสาธง   

  
  

     1.5 กิจกรรมวันสำคัญ   
  

  
       - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ 

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
           500   

 
  

      - วันไหว้ครู           3,500  
 

   
      - วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา           3,500   

 
  

      - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           3,000   
 

  
      - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาติ 

         3,000   
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  - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย-เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร,วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

           500       

     - วันรฐัธรรมนูญ             500       
     - ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่           5,000       
     - วันเด็กแห่งชาติ           5,000       
     - วันมาฆบูชา           3,500       

รวมงบประมาณโครงการต้นกล้าคุณธรรม ตามรอยตถาคต       33,000    22,000  11,000 
4 โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน การสื่อสาร และ

การคิดคำนวณโดยใช้รูปแบบพหุระดับ  
        

  1. จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกการอ่านการเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 

12,000       

  2. นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกการอ่านการเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 

        

  3. นิเทศติดตามประเมินผลการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคำนวณ 

        

รวมงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณโดยใช้รูปแบบพหุระดับ  

      12,000      

5 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพ
ผู้เรียน 

        

  1. สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์          3,000        
  2. วันสุนทรภู ่          3,000        
  3. วันภาษาไทย          3,000        
  4. วันคริสมาส          3,000        
 รวมงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่

คุณภาพผู้เรียน 
      12,000      12,000 
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6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ประสิทธิภาพO–NET,NT,RT          

  1. ประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางวางแผน วิเคราะห์ 
สาระการเรียนรู้ ระบุกิจกรรม 

         1,000       

  2. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้,ปรับกระบวนทัศน์   
 

    
  3. จัดทำชุดแบบฝึก/แบบทดสอบ /นวัตกรรม        30,000       
  4. สอนเพ่ิมเติมเนื้อหา(ติว O-NET , NT , RT)         
  5. กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน ติดตาม   แก้ปัญหา         
รวมงบประมาณโครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์สู่ประสทิธิภาพO–NET,NT,RT         31,000      

7 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ         
  1. กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ        15,000      
  2. กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ        10,000      
  3. กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ฯ          4,000      
  4. พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและ 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
      

  5. กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.        10,000      
  6. ฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือ        10,000      
  7. อบรมนายหมู่ลูกเสือ         10,000      
  8. อบรมลูกเสือจราจร        15,000      
  9. เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

สพป.ชพ.๑ 
         5,000      

  10. กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าและกิจกรรมบำเพ็ญ 
ประโยชน์ 

         3,000     

  11. กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืน 
ลูกเสือสำรอง 

         6,500      

  12. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ         26,000      
  13. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ 

รุ่นใหญ่ 
26,000     

  กิจกรรมประกวดแข่งขันลูกเสือ         
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  14. กิจกรรมแข่งขันการสวนสนามเพ่ือเป็นตัวแทนไป
ระดับประเทศ 

5,000     

  15. กิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

         5,000      

  16. กิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ   ร.๑๐ 

         5,000      

  17. กิจกรรมแข่งขันทักษะ        20,000      
  18. ทดสอบภาคทฤษฎี แบบทดสอบ          2,000      

  19. พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือสำรอง 
ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

      

รวมงบประมาณโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ     177,500     98,500  79,000 
8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
        

  1. มีแล้วแบ่งปัน(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)             500       

  2. บันทึกรายรับ – รายจ่ายของตนเอง  
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) 

           750       

  3. ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 

           750       

รวมงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

        2,000      

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

        

  1. กิจกรรมขยับวันละนิด  ( ด้านร่างกาย )          3,000       
  2. กิจกรรมนักข่าวตัวจิ๋ว ( ด้านอารมณ์–จิตใจ )          3,000       
  3. กิจกรรมตามแผนประสบการณ์ ( ด้านสังคม )          5,000       
        3.1 กิจการเคลื่อนไหว         
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        3.2 กิจกรรมเสริมประการณ์        
        3.3 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์        
        3.4 กิจกรรมเสรี        
        3.5 กิจกรรมเกมการศึกษา        
  4. กิจกรรมหนูน้อยนักคิด          4,000       

รวมงบประมาณโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
สำหรับเด็กปฐมวัย 

      15,000      

10 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน         
  1. นักเรียนชั้น อนุบาล ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์

สถาน จ.ชุมพร 
       10,000      

  2. นักเรียนชั้น ป.๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการ
พระราชดำริหนองใหญ่ และพิพิธภัณฑ์สถาน จ.ชุมพร 

       10,000      

  3. นักเรียนชั้น ป.๓ แหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะชุมพร  และที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  
จ.ชุมพร 

       10,000      

  4. นักเรียนชั้น ป.๖ แหล่งเรียนรู้เขื่อนรัชชประภา  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

40,000     

  5. นักเรียนชั้น ม.๓ แหล่งเรียนรู้จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 41,000     
รวมงบประมาณโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน     111,000      111,000 

11 โครงการห้องเรียนสีเขียว         
  1. ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว          1,000      
  2. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 

ไฟฟ้า , การรักษาสิ่งแวดล้อมลงในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

      

  3. นักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียวรณรงค์ให้ 
ความรู้ 

         1,000      
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  4. จัดกิจกรรมประกวดป้าย / แต่งคำขวัญการ 
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

         3,000      

รวมงบประมาณโครงการห้องเรียนสีเขียว         5,000        
12 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด         
  1. จัดทำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที1– มัธยมศึกษาปีที ่ 3 
       12,000        

  2. นำเครื่องมือเอกสารแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดไป
ใช้ 

        

  3. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 
มัธยมศึกษาปีที ่3ได้ทำกิจกรรมการคิดในรูปของ
โครงงานภาคเรียนละ 1โครงงาน 

        

รวมงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด        12,000      
13 โครงการสื่อมวลชนศึกษา         
  1. จัดทำกำหนดการสอน       
  2. กิจกรรมการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา       
  3. กิจกรรมบันทึกการอ่าน       
  4. กิจกรรมนักอ่านรุ่นเยาว์       
  5. กิจกรรมเปเปอร์มาเช่       
  6. กิจกรรมกำแพงข่าว       
  7. กิจกรรมการทำหนังสือพิมพ์/จดหมายข่าว          9,000      
  8. การนิเทศ/กำกับ/ติดตาม       

รวมงบประมาณโครงการสื่อมวลชนศึกษา          9,000      9,000 
14 โครงการรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย         
  1. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี -นาฏศิลป์        10,000      
  2. กิจกรรมชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์        10,000      
  3. กิจกรรมพี่สอนน้อง       
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  4. กิจกรรมทบทวนกระบวนท่าทาง       
รวมงบประมาณโครการรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย        20,000       20,000 

15 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

        

  1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
  2. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา          1,000       
  3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ     

 
    

  4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

  
 

    

  5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา           3,000       
  6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ 

ศึกษาของสถานศึกษา 
         1,000       

  7. การจัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วย 
งานที่เก่ียวข้อง 

        

  8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง         
รวมงบประมาณโครการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          5,000      

16 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
 

    
  1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา          2,000       
  2. กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น           2,000       
  3. กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต          2,000       
  4. ประเมินผลการใช้หลักสูตร         

รวมงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา          6,000      
17 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม         

  1. จัดประชุมครู กศพ. คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ วางแผน 
เพ่ือจัดทำโครงการ 

         4,000       



ที ่ รายการโครงการ งบประมาณ ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

      1.1 ประชุมผู้รับผิดชอบกำหนดแผนการปฏิบัติงาน        
      1.2 แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน        
      1.3 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ        
  2. จัดอบรมครูและบุคลากร การคัดกรองและเขียน

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)นักเรียน 
เรียนรวม 

       

       2.1 กิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน 

       12,000       

       2.2 การคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ระดับประถมและมัธยมต้น 

         8,000       

       2.3 ดำเนินการคัดแยก/คัดกรอง/วัดเชาวน์ปัญญา
นักเรียนเรียนรวม(โดยแพทย์โรงพยาบาล/คลีนิก) 

       

       2.4 การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

       

  3. ปรับสภาพแวดล้อมห้องเสริมวิชาการการจัดการเรียน
รวม 

       

       3.1 จัดซื้อ อุปกรณ ์ทำสื่อ นวัตกรรมในการจัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวม 

       10,000       

  4. จัดกิจกรรมนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนิน งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

         1,000       

       4.1 นิเทศการจัดการเรียนรวม        
       4.2 ตรวจสอบการคัดกรองนักเรียนเรียนรวมในแต่

ละประเภทความพิการ 
       

       4.3 ตรวจแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล        

       4.4 สังเกตการสอนตามแผน IEP        
       4.5 นิเทศศูนย์เรียนรวม(ศูนย์ SSS)        



ที ่ รายการโครงการ งบประมาณ ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

       4.6 ตรวจหลักฐานเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้อง               
รวมบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม       35,000      

18 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

        

  1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน 

         2,000       

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการวิจัยในชั้น
เรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 

       

รวมบประมาณโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 

         2,000      

19 โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

        

  1. กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็ม
ศักยภาพ 

         3,000       

  2. กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กเล่นและปฎิบัติอย่างมี
ความสุข 

         2,000       

  3. กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ          4,000       
  4. กิจกรรมพัฒนาเด็กตามสภาพจริง นำผลมาประเมิน

พัฒนาการเด็ก 
         1,000       

รวมงบประมาณโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นสำคัญ 

       10,000      

20 โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

        

  1. กิจกรรมการผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม        21,000       
  2. กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม        
  3. ทะเบียนสื่อ        

รวมงบประมาณโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

       21,000       



ที ่ รายการโครงการ งบประมาณ ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

21 โครงการห้องสมุด 3 ดี     
  1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการค้นคว้า        10,000      
     1.1 จัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียน การสอน 

ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย เกม 
โปรแกรมห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำ
ห้องสมุด 

        

  2. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์          2,000      
     - บริการยืม – คืนหนังสือ         
     - ที่ค่ันหนังสือสื่อความรู้         
     - จัดหนังสือ และสื่อต่างๆ ในห้องสมุด         
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน          3,000      
    - ยอดนักอ่าน         
    - มาอ่านหนังสือพิมพ์กันเถอะ         
    - พ่ีอ่านให้น้องฟัง         
    - ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน         

รวมงบประมาณโครงการห้องสมุด 3 ดี       15,000    5,000   
22 ทะเบียนวัดผลและประเมินผล         

  4.1 จัดซื้อแบบ ปพ.๖ และ ปพ.๘        20,000       
  กระดาษคำตอบ กระดาษรายงาน หมึกปริ้น        
  4.2 จัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาคตลอดปี 

การศึกษา ๒๕๖๔ 
80,000  

 
  

รวมงบประมาณโครงการทะเบียนวัดผลและประเมินผล     100,000      
รวมงบประมาณงานบริหารงานวิชาการ                                                          645,500  

 
 
 
 

 



ที ่ รายการโครงการ งบประมาณ ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

 งานบริหารงานทั่วไป     
๒๒ โครงการพัฒนาอนามัยโรงเรียน     
  1. กิจกรรมให้บริการอาหารเสริม (นมฟลูออไรด์) -       

  2. กิจกรรมอนามัยดีไม่มีโควิด-๑๙ ๑,๐๐๐       
  3. กิจกรรมจัดหาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ๗,๐๐๐       

  4. กิจกรรมบันทึกสุขภาพประจำวัน -       
  5. กิจกรรมตรวจสุขภาพ ๓,๐๐๐       
  6. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1,000       
  7. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์งานอนามัย 5,000       

รวมงบประมาณโครงการพัฒนาอนามัยโรงเรียน 17,000      
๒๓ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน         
  1. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ๔,๐๐๐       
  2. กิจกรรมสภาไทยรัฐ ๑๐๐๐       
  3. กิจกรรมหน้าเสาธง  -       
  รวมงบประมาณโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
5000      

๒๔ โครงการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและ
นักเรียนยากจนพิเศษในระดับสถานศึกษา 

        

  1. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ  ๑๐๐๐       
  2. กิจกรรมอาหารมื้อเช้านักเรียนทุนเสมอภาค  -       
  3. กิจกรรมมอบทุนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจน

พิเศษ   
 -       

  4. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต นักเรียน
ทุนเสมอภาค 

 -       

 5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว สพป.ชุมพร 
เขต 1  และรายงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุน
เสมอภาคในระบบ  

๓,๐๐๐       



ที ่ รายการโครงการ งบประมาณ ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

รวมงบประมาณโครงการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษในระดับสถานศึกษา 

4000      

๒๕ โครงการอาหารกลางวัน         
  กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและโภชนาการ ๓๐๐๐       

รวมงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน ๓๐๐๐      
๒๖ โครงการออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน         
  กิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน  -       

รวมงบประมาณโครงการออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน        
๒๗ โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
        

  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
-  ห้องเรียนสีขาว 
-  วันงดสูบบุหรี ่
-  วันต่อต้านยาเสพติด  

  
2,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
2,๐๐๐  

      

รวมงบประมาณโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

        6,000       

๒๘ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต )      

        

  1. กิจกรรมการจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน    2,ooo      
  2. กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. น้อย ป.ป.ช ส.พ.ฐ 

ชุมชน 
   ๒,ooo     

  3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี    2,ooo     
รวมงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรม
มาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)    

        6,000       

๒๙ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
  1. กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคล / เยี่ยมบ้าน  1,300       



ที ่ รายการโครงการ งบประมาณ ดำเนินการ
เรียบร้อย

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

  2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน  1,300       
  3. กิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ        
  4. กิจกรรมส่งต่อภายใน/ภายนอก        
  5. กิจกรรมศึกษาต่อสายสามัญ        
  6. กิจกรรมศึกษาต่อสายอาชีพ        
  7. กิจกรรมโฮมรูม        
  8. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น   ป.6, ม.3  10,000      

  9. กิจกรรมYCเพ่ือนที่ปรึกษา  5,000      
  10. กิจกรรมรับประกาศนียบัตร / บัณฑิตน้อย  8,000      

รวมงบประมาณโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         25,600     23,000   
๓๐ โครงการกีฬาสีภายในและกีฬาภายนอก         
  1. กิจกรรมกีฬาสีภายใน 40,000     
  2. กิจกรรมกีฬาภายนอก 7,500     
  3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาตะกร้อ 500     
รวมงบประมาณโครงการกีฬาสีภายในและกีฬาภายนอก ๔๘,๐๐๐    ๔๘,๐๐๐   

๓๑ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)         

  1. กิจกรรมส่งเสริมวินัยและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ปลอดขยะ 

2,000       

  2. กิจกรรมการใช้ซ้ำ และคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 5,000       

  3. กิจกรรมธนาคารขยะ ฐานการเรียนรู้ขยะ 5,000       
  4. กิจกรรมเด็กไทยรัฐใส่ใจความสะอาด 1,000       
  5. กิจกรรม Big cleaning day 2,000       

รวมงบประมาณโครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero waste school) ๑๕๐๐๐      

๓๒ โครงการเสียงตามสายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้าน
เนินสันติ) 

        



ที ่ รายการโครงการ งบประมาณ ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

  1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) 

10,000       

  2. กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ) 

 -       

  3. กิจกรรมเช้าเที่ยงพาเพลิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(
บ้านเนินสันติ) 

 -       

รวมงบประมาณโครงการเสยีงตามสายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) ๑๐,๐๐๐  6,000    

๓๓ โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ         

  1. จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง  5,000        
  2. จัดทำป้าย ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ  4,000        
  3. ดำเนินงานธุรการ   -        
  4. งานติดตามและรายงาน   -        
  5. รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและอื่น ๆ 
  -        

  6. จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ   -        
  7. จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์

งานธุรการ 
 50,000        

รวมงบประมาณโครงการพัฒนาระบบงานธุรการและงาน
สารบรรณ 

      59,000       

๓๔ โครงการสหกรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสนัติ)       ใช้เงิน
สหกรณ์ 

  1. รับสมัครสมาชิกร่วมหุ้นสหกรณ์ 500       
  2. สหกรณ์เคลื่อนที่ -       
  3. มอบทุนการศึกษา 13,500       
  4. ปันผลและเฉลี่ยคืน ตามจำนวน

สมาชิก 
      

  5. สรุปผล รายงานผลโครงการ -       
รวมงบประมาณโครงการสหกรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บา้นเนินสันติ) 

 
     



ที ่ รายการโครงการ งบประมาณ ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

๓๕ โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน     
  1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 8,000       
  2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๐๐๐       

รวมงบประมาณโครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ๑๐,๐๐๐      
๓๖ โครงการสารสนเทศ         
  1. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) -       
  2. จัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

การศึกษา(EMIS) 
-       

  3. จัดเก็บข้อมูลอาคาร และสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) -       

  4. จัดเก็บข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์
โรงเรียน (M-OBEC) 

-       

  5. จัดทำเว็บไซด์โรงเรียน ๒,๐๐๐       
  6. จัดทำรูปเล่มสารสนเทศโรงเรียน ๑,๕๐๐       

รวมงบประมาณโครงการสารสนเทศ ๓,๕๐๐      
๓๗ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้         
  1. ห้องปฏิบัติการเพื่อนักเรียน ๑๐,๐๐๐       
      -ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการ 
        

      - จัด ตกแต่งห้องปฏิบัติการ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้         

  2. อาคารน่าอยู่ ๑๐,๐๐๐       
      -ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ

ต่างๆ 
        

      - จัดหาวสัดุ ครุภัณฑ์อาคารเรียน  อาคารประกอบ
ต่างๆ 

        



ที ่ รายการโครงการ งบประมาณ ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

  3. รอบโรงเรียนสวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ๑๐,๐๐๐       

      -ปรับสภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียน         
    ทางเดิน/ทางเท้า สวนหย่อม สนาม           
    สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้         
      -ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สิ่งอำนวย

ความสะดวก  และ ความปลอดภัย 
        

      -ระบบน้ำ         
      -ระบบไฟฟ้า         
      -ระบบกล้องวงจรปิด         
      -ระบบอินเตอร์เน็ต         
รวมงบประมาณโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ๓๐,๐๐๐      

รวมงบประมาณงานบริหารงานทั่วไป                                                         
242,100  

งานบริหารงานบุคคล 
๓๘ โครงการพัฒนาคุณภาพครูสูมื่ออาชีพ         
  1. กิจกรรมศึกษาดูงาน 50,000      
  2. กิจกรรมอบรม สัมมนาพัฒนาวิชาชีพ 50,000 



    
  3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

PLC  
10,000      

รวมงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ 110,000    100,000   
๓๙ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหาร

จัดการศึกษาปฐมวัย 
        

  1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๔,๐๐๐       
  2. กิจกรรมครูรักเด็กรักห้องเรียน           -       
  3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู่ผู้เรียน ๔,๐๐๐       
  4. กิจกรรมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสู่การ

เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
๑,๐๐๐       



ที ่ รายการโครงการ งบประมาณ ดำเนินการ
เรียบร้อย
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หมายเหตุ 

  5. กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT สู่การพัฒนาครู
ปฐมวัย 

๑,๐๐๐       

  6. กิจกรรมการมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

         -       

รวมงบประมาณโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

10000      

๔๐ โครงการพัฒนาการบริหารสู่มาตรฐานสากล         
  1. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร ๕๐๐       
  2. กิจกรรมนิเทศภายใน ๕๐๐       

รวมงบประมาณโครงการพัฒนาการบริหารสู่มาตรฐานสากล 1000      
รวมงบประมาณงานบริหารงานบุคคล                                                         

121,000  
งานบริหารงบประมาณ 
๔๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานการเงิน บัญชี และ

สินทรัพย์ 
        

  1. กิจกรรมพัฒนาการจัดทำระบบบัญชีงานการเงิน          5,500        
  2. กิจกรรมพัฒนาการจัดทำระบบบัญชีงานพัสดุ          5,500        

  3. จัดทำระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการ
ค้นหา และตรวจสอบ 

        

  4. ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของราชการ 

        

รวมงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริหารงานการเงิน 
บัญชี และสินทรัพย์ 

      11,000       

รวมงบประมาณงานบริหารงบประมาณ 11,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,019,600 
 


