
    
 

สวนที่ 3 

แผนการดำเนินโครงการ กิจกรรม 
 

1. โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ จำแนกตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ฝายธุรการและการเงิน    

1.1 งานธุรการ 
1. กิจกรรมการดำเนินงานธุรการ  

(งานสารบรรณ,จัดทำหนังสือรับรอง,สวัสดิการคร,ู 
พิมพคำสั่ง/ประกาศ, จดรายงานการประชุม, 

เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลครู, นักเรียน, ผูปกครอง) 

2. กิจกรรมการอุดหนุนรายหัวนักเรียน,จัดทำขอมูล
สารสนเทศ PSIS ของ สช. และทะเบียนประวัติ

นักเรียนเขาใหม 

3. กิจกรรมการรบัสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเขาใหม 

39,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

1.2 โครงการจดังบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป 2,800,388 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1,มฐ.2 

1. กิจกรรมจัดงบประมาณระดับปฐมวัย    

1. หมวดคาหนังสือเรียน    
2. หมวดอุปกรณการเรียน    

3. หมวดเครื่องแบบนักเรียน    

4. หมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน    
2. กิจกรรมจัดงบประมาณระดับประถมศึกษา    

1. หมวดคาหนังสือเรียน    

2. หมวดอุปกรณการเรียน    
3. หมวดเครื่องแบบนักเรียน    

4. หมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน    

1.3 โครงการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

- พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 

ระดับปฐมวัย    

1. กิจกรรมวิชาการ    
โครงการสงเสริมและพัฒนาสติปญญาเด็ก    

กิจกรรมนิทรรศการสรุปผลการเรียนรู     

กิจกรรมนิทรรศการวันวทิยาศาสตรนอย    
กิจกรรมคายเสรมิทักษะการเรียนรู    

กิจกรรมรักการอาน    

2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม    
โครงการคุณธรรม จริยธรรมนำสุข    

กิจกรรมคายคุณธรรมนำสุข    



    
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 
3. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การส่ือสาร(ICT) 
   

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   

กิจกรรมบริการอินเตอรเน็ต 
- บริการอินเตอรเน็ต 

   

กิจกรรมอบรมครูดานการใชสื่อ IT เสริมการจัดการ
เรียนรูสูนักเรียน 

   

4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

   

กิจกรรมการจัดซ้ือสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู    
กิจกรรมการจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณเสริมการเรียนรู    
ระดับประถมศึกษา    
1. กิจกรรมวิชาการ    
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตใหเปนคนด ีเกง มีสุข    
กิจกรรมคายเสรมิทักษะการเรียนรู     
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
กิจกรรมบูรณาการโปรแกรม Learning Solution       
(ป.5 - ป.6) 

   

โครงการสงเสริมผูเรียนดานการอาน    
กิจกรรมรักการอาน    
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ ลูกเสือ เนตรนาร ี    
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    
กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม (คายธรรมะ, ธรรมะ
สัญจร) 

   

โครงการพัฒนาทักษะชีวติใหเปนคนด ีเกง มีสุข    
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี    
- คายลูกเสือ เนตรนารี    
3. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร(ICT) 

   

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   

กิจกรรมจัดระบบใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
- บรกิารอินเตอรเน็ต    
กิจกรรมอบรมครูดานการใชสื่อ IT เสริมการจัดการ
เรียนรูสูนักเรียน  

   

4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

   

กิจกรรมการจัดซ้ือสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา    
กิจกรรมการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณเสริมการศึกษา    



    
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.4 งานงบประมาณ 
1. กิจกรรมการรับจายเงิน จัดทำบัญชีการเงิน และ

สรปุงบประมาณของฝายฯ สิ้นป 
2. กิจกรรมจัดหาพัสดุครุภัณฑ และจัดทำรายงานพัสดุ

ครุภณัฑ 

5,030,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

1.5 งานประชาสัมพันธและอำนวยความสะดวก      
ผูมาติดตอโรงเรียน 

1. กิจกรรมการตอนรบัและรับรองผูมาติดตอโรงเรียน 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร 

- จดหมายขาว 
- วารสารโรงเรียน 
- เว็บไซตโรงเรียน 

600,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

2. ฝายอาคารสถานท่ีและบริการ    
2.1 โครงการพัฒนาภูมิทัศนภายในโรงเรียน   
1. กิจกรรมประกวดหองเรียน 
2. กิจกรรมดูแลตนไมและความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
3. กิจกรรมดานสาธารณูปโภค 
4. กิจกรรมการปรบัปรุงซอมแซม จัดสรางตรวจสอบ

อาคารเรียน 
5. กิจกรรมปองกันโรคระบาดและแมลงพาหะนำโรค 

2,170,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

2.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

1. กิจกรรมจัดระบบใหบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บริการคอมพิวเตอร 
- บริการอินเตอรเน็ต 
- School Bright 

2. กิจกรรมอบรมครูดานการใชสื่อ IT เสริมการจัดการ
เรียนรูสูนักเรียน 

3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
- การจัดซ้ือสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณเสริมการศึกษา 

2,380,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1,มฐ.2 

2.3 โครงการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม       
(Think กอนท้ิง) 

1. กิจกรรมรณรงคแกปญหาขยะดวยหลัก 3 R   
2. กิจกรรมลด แยก ยอ ขยะดวยหลัก 3 R   
3. กิจกรรมเศษอาหารเปนศูนย  
4. กิจกรรมขยะ / กลอง UHT Recycle 
5. กิจกรรมถุงผาทดแทน / กระบอกน้ำใชซ้ำ 

20,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 



    
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 
2.4 โครงการปลอดภัยไวกอน   
1. กิจกรรมรูรอดปลอดภัย 
2. กิจกรรมจราจรและความปลอดภัย 
3. กิจกรรมบัตรนักเรียน 
4. กิจกรรมยานพาหนะ 

1,300,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

3. ฝายนโยบายและแผน    
3.1 โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใชสถานศึกษา     

เปนฐาน    
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2. กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง 
3. กิจกรรมวันพบครู / ประชุมผูปกครอง 
4. กิจกรรมเอ้ือเฟอสถานท่ีในการจัดกิจกรรม/ประชุม/

ศึกษาดูงาน 
5. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของใน

การบริหารจัดการศึกษา 

20,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

3.2 โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- มีการประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
- กำหนดนโยบายของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะท่ี 7 

พ.ศ. 2565 - 2568 
- แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- บันทึกการประชุม/ติดตามงาน 
- จัดโครงสรางและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุม

งานทุกฝาย 
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- รายงานสรุปผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม

ทุกฝาย 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
- รายงานประจำปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา (SAR) 

85,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

4. ฝายวิชาการประถมศึกษา    
4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

- บูรณาการหลักสูตรทองถ่ิน 
- บูรณาการโปรแกรม EMS, Fun Language, 

Learning Solution, STEM และ Coding & Robotic 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 

20,202,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 



    
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 

4.2 โครงการพัฒนาวิชาการสูโรงเรียนคุณภาพ SMT 
ตามมาตรฐาน สสวท. 

1. กิจกรรมการพัฒนาองคความรูเพ่ือการเปนผูนำ   
ดานวิชาการ  
- ผูบริหารสถานศึกษา/ครู บุคลากร เขารวมอบรม

ดวยระบบออนไลน 
- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ SMT 

ตามมาตรฐาน สสวท. 
- PLC สูการพัฒนาการเรียนการสอน SMT 

2. กิจกรรมการประยุกตใชความรูไปสูการปฏิบัติงานจริง 
- แผนการจัดการเรียนรู SMT ตามแนวทาง สสวท. 
- พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู SMT  
3. กิจกรรมการนำเสนอผลงาน SMT 

180,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1,มฐ.2 

4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 
1. กิจกรรมการอาน ฟง ดู พูด คิดวิเคราะห และเขียน 
2. กิจกรรมสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแกปญหา 
- การใชทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

3. กิจกรรมการทำโครงงาน (5 กลุมสาระฯ ไทย, คณิต, 
วิทย, สังคม, อังกฤษ) 

16,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 

4.4 โครงการสงเสริมผูเรียนดานการอาน 
1. กิจกรรมรักการอาน 

- บันทึกการอาน 
2. กิจกรรมการจัดซ้ือหนังสือเขาหองสมุด 
3. กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 
4. กิจกรรมสัปดาหหองสมุด/สัปดาหวิชาการ 

115,500 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 

4.5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. กิจกรรมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของ

นักเรียน 
2. กิจกรรมการซอมเสริมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ำกวาเกณฑ 
3. กิจกรรมสงเสริมความสามารถของนักเรียนท่ีเรียนดี

และการแขงขัน 
4. กิจกรรมการสมัครทดสอบของสถาบันตางๆ 

1,025,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 



    
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 
5. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ 

6. กิจกรรมแขงขันทักษะตามกลุมสาระการเรียนรู
ภายในโรงเรยีน 

7. กิจกรรมสงเสริมการอานและการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

   

4.6 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET ของ
นักเรียนช้ัน ป.6 

1. กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั้นป.6 วันจันทร-พุธ 
2. กิจกรรมO-NET Mock Exam กับบริษัท Learn 
3. กิจกรรมทดสอบ Pre O-NET กับบริษัทไอโซเน 
4. กิจกรรมคายวิชาการชั้น ป.6 

152,500 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 

4.7 งานทะเบียนวัดผล 
1. กิจกรรมการวัดและประเมินผล 
2. กิจกรรมจัดทำเอกสารผลการเรียนและรายงาน   

ผลการเรียน 
3. กิจกรรมเทียบโอนผลการเรียน 

750,500 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

4.8 โครงการนิเทศ กำกับ และติดตาม 
1. กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมนิเทศการทำงาน 

- แผนการจัดการเรยีนรูและบันทึกผลการสอน 

5,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

4.9 งานผลิตเอกสาร 
1. กิจกรรมคลังขอสอบ 
2. กิจกรรมการผลิตเอกสาร 
3. กิจกรรมการจัดซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง 
4. กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน 
5. กิจกรรมการจัดหาหนังสือและผลิตแบบทดสอบ 

1,052,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

5. ฝายบุคลากร    
5.1 โครงการบริหารงานบุคลากร 
1. กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
2. กิจกรรมมอบหมายงานบุคลากร 
3. กิจกรรมจัดทำทะเบยีนประวัติครู 
4. กิจกรรมการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
5. กิจกรรมเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
6. กิจกรรมแฟมสะสมผลงานของครู 
7. กิจกรรมสำรวจความตองการและประเมิน       

ความพึงพอใจของครู 
8. กิจกรรมสำรวจการมาปฏิบัติงานประจำวัน 
9. กิจกรรมประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรตาม

มาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณ 

5,100 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 



    
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 

5.2 โครงการเพ่ือขวัญและกำลังใจบุคลากร 
1. กิจกรรมเงินเอ้ืออาทร 
2. กิจกรรมอุดมสัมพันธ 

- รื่นเริงสังสรรคปใหม 
- ทำบุญเสริมสิริมงคลโรงเรียน 
- งานอำลาครูเกษียณ,ครูลาออก 

3. กิจกรรมสวัสดิการอยูดีมีสุข 
- อาหารกลางวันครูไป - กลับ 
- บานพัก, อาหาร 3 ม้ือครูประจำ 
- การทองเท่ียวครูและพนักงาน 
- การตรวจสุขภาพประจำป 
- รางวัลสรางขวัญและกำลังใจ 
- สูทตัดชุด (ครูใหม) 
- สวัสดิการบุตรครู 
- ชวยงานมงคลสมรส 
- ชวยเหลืองานศพพอแมครูและพนักงาน 

4. กิจกรรมแบงปนน้ำใจ เราไมท้ิงกัน 
- รับขวัญบุตรแรกเกิด 
- เยี่ยมครู พนักงานและพอแมครูท่ีปวย กรณีนอน

โรงพยาบาล 
- โครงการธารน้ำใจ 

3,955,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 

5.3 โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 
1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนำวิชาชีพ 
2. กิจกรรมพัฒนาครูสูศตวรรษท่ี 21 
3. กิจกรรมการผลิตและใชสื่อนวัตกรรม  

- บันทึกการใชสื่อ หองประกอบการสอน 
- แบบสำรวจสื่อ/อุปกรณ/ของใชประจำหองเรยีน 
- สมุดบันทึกการผลิตสื่อ/เกม 
- สมุดบันทึกการใชสื่อ/เกมประจำตัวครู 

4. กิจกรรมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 

- วิจัยเพ่ือแกปญหา 
- วิจัยเพ่ือพัฒนา 
- การรายงานกรณีศึกษาเด็กเปนรายบุคคล/รายกลุม 
- รายงานผลการวิจยัในชัน้เรียน 

6. กิจกรรมครูดีเดน 
 - ครูดีเดนภายในโรงเรียน (ครูปณิธาน) 
 - ครูดีเดนภายนอกโรงเรียน 

289,500 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.2 



    
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 
5.4 โครงการรวมสานสัมพันธ รวมกันทำดี 
1. กิจกรรมการรวมงานกับหนวยงานอ่ืน 

- การรวมงานวันสำคัญ 
- การเปนวิทยากร/กรรมการรวมกับหนวยงานอ่ืน 
- เชิญวิทยากรภายนอก/ผูปกครองใหความรู 

2. กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 
3. กิจกรรมธารน้ำใจครู สูชุมชน 

- บริจาคเงิน 
- บริจาคสิ่งของ 
- ชวยเหลือผูปกครองเสียชีวิต 

230,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.3 

6. ฝายกิจการนักเรียนประถมศึกษา    
6.1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตใหเปนคนดี เกง มีสุข 
1. กิจกรรมแนะแนว 

- แนะแนวตามหลักสูตร 
- กิจกรรมยามเชา / English Breakfast 
- ปจฉิมนิเทศ 

2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
- จัดการเรียนรูลูกเสือ-เนตรนารีตามหลักสูตร 
- คายลูกเสือ - เนตรนารี 

3. กิจกรรมชมรม 4 H (Head Heart Hand Health) 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
5. กิจกรรมสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน 
6. กิจกรรมคายเสริมทักษะการเรียนรู 

37,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 

6.2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 

1. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย/ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน  
2. กิจกรรมคายเยาวชนคนดีของแผนดิน 

- บูรณาการกิจกรรมแนะแนว 
- บูรณาการคายคุณธรรม 

3. กิจกรรมบริษัทสรางการดี 
- จำหนายสินคามือสอง 
- เก็บออมไว ปนน้ำใจใหโรงพยาบาล 

4. กิจกรรมสมุดบันทึกความดี UD-Stars 

19,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 

6.3 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1. กิจกรรมการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลโดยใช

เครื่องมือตางๆ ดังนี้ 
- แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  
- แบบบันทึกการสัมภาษณนักเรียน 
- แบบบันทึกขอมูลนักเรียน 
- แบบสำรวจขอมูลทะเบียนนักเรียน 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน 

15,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.3 



    
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 
2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน กลุมปกติ กลุมเสี่ยง/

กลุมมีปญหา โดยการใชเครื่องมือ ดังนี้ 
- แบบประเมินจุดแข็งและจุดออน (SDQ) ตนเอง, 

ผูปกครอง, ครู 
- แบบประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับนักเรยีนประเมิน

ตนเอง, ผูปกครอง, ครู 
- แบบบันทึกคะแนนและวิเคราะหผล การประเมิน   

จุดแข็งและจุดออน (SDQ) 
3. กิจกรรมการสงเสริมนักเรียน (ดานวิชาการ/กีฬา/

นันทนาการ ฯลฯ) 
- กิจกรรมแนะแนว  
- ประชุมผูปกครอง (วันพบผูปกครอง) 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. กิจกรรมการปองกันและแกปญหา 
- การใหคำปรึกษาเบื้องตน 
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมอบรมนักเรียน 
- กิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง/สัมภาษณ 
- บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

5. กิจกรรมการสงตอไปยังผูท่ีเก่ียวของ  
- แบบบันทึกการสงตอภายใน (โดยครูประจำชั้น) 
- แบบบันทึกการสงตอภายนอก (โดยครูเจาหนาท่ี) 

   

6.4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
1. กิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและเทศกาล 

- วันสำคัญทางศาสนา 
- วันไหวครู วันพอ วันแม วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
- วันลอยกระทง วันข้ึนปใหม วันเด็กแหงชาติ   
- วันแหงความภาคภูมิใจ วันระลึกถึงผูมีพระคุณ 
- วัน Halloween / Christmas 
- วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

3. กิจกรรมคายคุณธรรมจรยิธรรม (คายธรรมะ,ธรรมะ
สัญจร) 

4. กิจกรรมสงเสริมศาสนสัมพันธในโรงเรียน (พิธีมิสซา
เปด – ปดปการศึกษา / สอนคำสอน / มุมสงบพบ
ธรรมะ / การจัดบรรยากาศ / สวดมนตวันสุดสัปดาห) 

83,500 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 

6.5 โครงการทำดีตามวิถีคุณธรรม 
1. กิจกรรมเพาะกลาคุณธรรม 
2. กิจกรรมหนึ่งสัจจะหนึ่งความดี 
3. กิจกรรมคุณธรรมอัตลักษณ 

- นักเรียนดีเดน คุณธรรมอัตลักษณ 

120,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 



    
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 
4. กิจกรรมจิตอาสา ทำดีดวยหัวใจ 

- บริจาคทรัพย สิ่งของ 
- งานโรงเรียน/ชุมชน 

   

6.6 โครงการพัฒนาสุขภาวะท่ีด ี
1. กิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยเพ่ือรางกายท่ีแข็งแรง  

- สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
- เฝาระวังและปองกันโรคติดตอ 
- การใชบริการหองพยาบาล 
- การตรวจสขุภาพ (โดยครูประจำชั้น/ดวยตนเอง ป.5-6) 
- การตรวจสุขภาพ (โดยงานอนามัยโรงเรียน) 

2. กิจกรรมเติบโตตามวัยใสใจสุขภาพ 
- การชั่งน้ำหนัก/วัดสวนสูง 
- การบันทึกสมรรถภาพ 
- อาหารปลอดภัย / สุขาภิบาลสำหรับโรงอาหาร 

3. กิจกรรมชีวิตวิถีใหม (New Normal) หางไกลโรค  
- สวมใสหนากากอนามัย 
- วัดคัดกรองไข 
- ใสใจหม่ันลางมือ 
- เวนระยะหางระหวางกัน 

66,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 

6.7 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

1. กิจกรรมรู เขาใจ หางไกลสภาวะเสี่ยง 
- รณรงคตอตานยาเสพติด 
- ครูตำรวจแดร (D.A.R.E.)  
- เชิญวิทยากรจากภายนอกใหความรูเรื่องยาเสพติด/

การปฏิบัติตนในเรื่องเพศ   
2. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
3. กิจกรรมหองเรียนสีขาว 
4. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

- กีฬาเขียว - ขาวเกมสตานยาเสพติด 
- ลานดนตรีเวทีหรรษา 
- ศิลปสรางสรรค 

43,000 พ.ค.64 - เม.ย.65 มฐ.1 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 42,805,988   
 
เงินงบประมาณ 

 งบประมาณตามโครงการ  10,483,600 บาท 
 งบประมาณตามงาน (ปกติ)   6,316,500 บาท 
 รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น  16,800,100 บาท 

เงินนอกงบประมาณ 
 งบประมาณตามโครงการ  24,850,888 บาท 
 งบประมาณตามงาน (ปกติ)   1,155,000 บาท 
 รวมเงินนอกงบประมาณท้ังสิ้น 26,005,888 บาท 



    
 

แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ  ประจำปการศึกษา  2564 

ฝายงบประมาณไดวางแผนในการจัดสรรเงินงบประมาณ  ปการศึกษา  2564  โดยประมาณเปนจำนวนเงิน  

42,805,988  บาท  จัดสรรเพ่ือการบริหารงานท้ัง  6  ฝาย มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

ตารางแผนการจัดสรรงบประมาณ 

ฝายงาน ปการศึกษา  2564 

  ฝายธุรการและการเงิน      19.79 %  เปนเงิน       8,469,388  บาท 

  ฝายอาคารสถานท่ีและบริการ      13.71 %  เปนเงิน       5,870,000  บาท 

  ฝายนโยบายและแผน        0.25 %  เปนเงิน         105,000  บาท 

  ฝายวิชาการประถมศึกษา      54.90 %  เปนเงิน     23,498,500  บาท 

  ฝายบุคลากร      10.46 %  เปนเงิน       4,479,600  บาท 

  ฝายกิจการนักเรียนประถมศึกษา        0.90 %  เปนเงิน         383,500  บาท 

รวมท้ังส้ิน                         42,805,988  บาท  

  

 


	แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา  2564

