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งบประมาณ

เงินท่ีได้รับจัดสรรจากงบ 2565    3,127,200.00
ยอดคงเหลือจากงบ 2564    2,041,035.70

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    5,168,235.70
1 เชียร์และแปรอักษร              46,500 ครูนริศศา อนุมัติ
2 DS Network              30,000 ครูศิวพร อนุมัติ
3 กรรมการนักเรียน              30,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ
4 knowledge              30,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ

โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 1 การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา              20,000 ครูวาสนา อนุมัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูพิชานันท์ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา              20,000 ครูสุภาพร อนุมัติ

3 ส่งเสริมความสามารถและทักษะวิชาการของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

           100,000 ครูพิชานันท์ อนุมัติ

4 จัดท าหลักฐานด้านการศึกษา (ซ้ือ ปพ.1,2,3)              10,000 ครูสุภาวดี อนุมัติ
5 นิเทศภายในและภายนอกโรงเรียนโดยกระบวนการ Coaching & Mentoring              10,000

ครูอุษณี อนุมัติ

6 รับสมัคร/สอบคัดเลือก/มอบตัวนักเรียน เพ่ือศึกษาต่อ ม.1,ม.4              20,000 ครูพิชานันท์ อนุมัติ
7 ตรวจทาน ปพ.5               3,000 ครูสุภาวดี อนุมัติ
8 จัดท าเอกสารประจ าตัวนักเรียน (ม.1,ม.4) ปพ.8              10,000 ครูสุภาวดี อนุมัติ
9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน              74,000 ครูจันทร์วดี อนุมัติ

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

1 คุณลักษณะท่ีพึงมี สร้างคนดีให้สังคม (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 40,000 บาท)                    -   ครูวรรณญากร อนุมัติ
2 กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%  (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 5,000 

บาท)
                   -   ครูจรัญ อนุมัติ

3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 5,000 บาท)                    -   ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

3

ล าดับท่ี

ล าดับท่ี

1

2

โครงการเทพฯ เป็นหน่ึง

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวรรณญากร

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวรรณญากร

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565
ประเภทเงิน  อุดหนุนท่ัวไป

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

กิจกรรม
งบอุดหนุน

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ

ล าดับท่ี
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผลการ
พิจารณา

ล าดับท่ี
กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ

โครงการ
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ล าดับท่ี กิจกรรม

งบอุดหนุน
กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ

ล าดับท่ี
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผลการ
พิจารณา

4 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองยศวัฒน์

1 โรงเรียนมาตรฐานสากล              30,000 รองยศวัฒน์ อนุมัติ

โครงการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

1 พัฒนาระบบงานส านักงาน 4,000 ครูสุรัชต์ อนุมัติ
2 การประเมินและจัดท ารายงานผลกรประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2564
              5,000

ครูสุรัชต์ อนุมัติ

3 รองรับการประเมินภายนอก               5,000 ครูสุรัชต์ อนุมัติ
1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ผลการทดสอบระดับชาติเป็นฐาน 5,000 ครูสุภาวดี อนุมัติ
2 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน               3,000 ครูสุภาวดี อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสุภาวดี 3 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ครูสุภาวดี อนุมัติ
โครงการร าเพยบานสืบสานเกียรติภูมิ 1 ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร 14,000 ครูสุภาวดี อนุมัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสุภาวดี 2 รับใบประกาศนียบัตร              14,000 ครูสุภาวดี อนุมัติ

1 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ (ทวิศึกษา) (ทัศนศึกษาดูงาน + การจัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ)

             10,000
ครูสุภาพร อนุมัติ

2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสร้างโอกาสทางการศึกษา (หลักสูตรพิเศษท่ี
ด าเนินการ MOU กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถานศึกษา)

             60,000
ครูสุภาพร อนุมัติ

โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 พัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    (สอน สอบ ฝึก ฝึกซ้อม
นักเรียนแข่งขัน) บริหารจัดการระบบส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

40,000
ครูศิวพร ครูเกิด

สิริ
อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูศิวพร 2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านเทคโนโลยี              20,000 ครูศิวพร อนุมัติ
1 วันภาษาไทยแห่งชาติ              15,000 ครูฐิติโชต อนุมัติ
2 ส่งเสริมการอ่านและการเขียน              20,000 ครูฐิติโชต อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูฐิติโชต 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวัฒกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย              20,000 ครูฐิติโชต อนุมัติ
1 สัปดาห์คณิตศาสตร์              30,000

บุคลากรกลุ่ม
สาระ

อนุมัติ
2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านคณิตศาสตร์              15,000 บุคลากรกลุ่ม

สาระ
อนุมัติ

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

6

7

8

9

10

11

5
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสุรัชต์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษา การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสุภาพร

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของโรงเรียน

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
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งบอุดหนุน
กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ

ล าดับท่ี
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผลการ
พิจารณา

3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวัฒกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              20,000 บุคลากรกลุ่ม
สาระ

อนุมัติ

4 ส่งเสริมผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และศิลปหัตถกรรม              30,000 บุคลากรกลุ่ม
สาระ

อนุมัติ

5 พัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษ              30,000
บุคลากรกลุ่ม

สาระ
อนุมัติ

6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                    -   
บุคลากรกลุ่ม

สาระ
อนุมัติ

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวัฒกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

             20,000 ครูสาลินี
อนุมัติ

2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านความประพฤติดีและจิตรสาธารณะ              10,000 ครูสาลินี อนุมัติ
3 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเน่ืองในวันรพี              10,000 ครูสาลินี อนุมัติ
1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวัฒกรรมกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              20,000 ครูวาสนา อนุมัติ
2 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ              20,000 ครูวาสนา อนุมัติ
3 เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์              40,000 ครูวาสนา อนุมัติ
4 พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ              30,000 ครูวาสนา อนุมัติ
1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวัฒกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา              60,000

ครูวราภรณ์ อนุมัติ

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ( ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 100,000 บาท )                    -   
ครูวราภรณ์ อนุมัติ

1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านดนตรี              30,000 ครูสุบิน อนุมัติ
2 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านทัศนศิลป์              20,000 ครูเพ็ญนภา อนุมัติ
3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านนาฏศิลป์              50,000 ครูจันทร์วดี อนุมัติ
4 ประดิษฐ์ศิราภรณ์ (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 40,000 บาท )                    -   ครูจันทร์วดี อนุมัติ
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวัฒกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              20,000 ครูเพ็ญนภา อนุมัติ
1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวัฒกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ              20,000 ครูเอมิกา อนุมัติ

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

14

15

12

16

13

11

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสาลินี

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวาสนา

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูจันทร์วดี

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวราภรณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสุภาพร

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
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2 พัฒนาฝึกทักษะปฏิบัติงานช่างพ้ืนฐาน              20,000 ครูเอมิกา อนุมัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูเอมิกา 3 ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านงานอาชีพ              10,000 ครูเอมิกา อนุมัติ

1 ส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ               7,000 ครูอิสริยาภรณ์ อนุมัติ
2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านภาษาจีน              10,000 ครูอัญชิษฐา อนุมัติ
3 DSL languages challenge               7,000 ครูขนิษฐา อนุมัติ
4 Chirstmas Day              10,000 ครูเนตรดาว อนุมัติ
5 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ              30,000 ครูอุษณี อนุมัติ
6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวัฒกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              20,000

ครูอิสริยาภรณ์ อนุมัติ

1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบงานห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ              20,000 ครูสรยา อนุมัติ
2 จัดหาส่ือ หนังสือ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างความเสมอภาค

ทางการศึกษา
             30,000 ครูสรยา

อนุมัติ

3 สัปดาห์ห้องสมุด              10,000 ครูสรยา อนุมัติ
4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน              10,000 ครูสรยา อนุมัติ

ส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว 1 แนะแนวสัญจร              15,000 ครูอัปสร อนุมัติ
2 พัฒนาส านักงานแนะแนว               5,000 ครูอัปสร อนุมัติ
3 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครูอัปสร อนุมัติ

20 โครงการสืบสานพระราชปณิธานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
    ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสุทธิพงษ์

1 สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              10,000 ครูสุทธิพงษ์
อนุมัติ

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 (ใช้เงินเรียนฟรี 15 ปี 45,000 บาท )                    -   ครูสาลินี อนุมัติ
2 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.4 (ใช้เงินเรียนฟรี 15 ปี 45,000 บาท )                    -   ครูสาลินี อนุมัติ
3 ท าป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ               3,000 ครูสาลินี อนุมัติ
4 การจัดท าป้ายพุทธสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส               3,000 ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ
5 การจัดท าเอกสารบทสวดมนต์               2,000 ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

16

19

21

17

18

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูอิสริยาภรณ์

โครงการพัฒนางานห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสรยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูอัปสร

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสาลินี
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6 การจัดท าสมุดบันทึกความดี               2,000 ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,จิตอาสา              22,000 ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ

2 อบรมนักเรียนแกนน า                    -   ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ
3 อบรมครูแกนน า                    -   ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ
4 แผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม              10,000 ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ
5 ตลาดนัดคุณธรรม               5,000 ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ
6 หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงการคุณธรรม              12,500 ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ

โครงการวันส าคัญ 1 วันพ่อแห่งชาติ              10,000 ครูสาลินี อนุมัติ
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี               5,000 ครูสาลินี อนุมัติ

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการท่ี 10              10,000 ครูสาลินี อนุมัติ
4 วันแม่แห่งชาติ              10,000 ครูสาลินี อนุมัติ
5 วันมาฆบูชา               5,000 ครูสาลินี อนุมัติ
6 วันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา              10,000 ครูสาลินี อนุมัติ
7 วันอาเซียน              10,000 ครูสุทธิพงษ์ อนุมัติ
8 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่              25,000 ครูวรรณเลขา อนุมัติ
9 วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา              10,000 ครูอัญชิษฐา อนุมัติ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 1
กิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมเทพศิรินทร์

25,000
ครูนริศศา อนุมัติ

2 กิจกรรมวันอานันทมหิดล 5,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ
3 กิจกรรมวันแม่ร าเพย 25,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ
4 วันปิยมหาราช 2,500 ครูวรรณญากร อนุมัติ
5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 35,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

22

23

21

24กลุ่ม
บริหารงาน
ท่ัวไปและ
กิจการ
นักเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสาลินี

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูณัฐฐินีย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสาลินี

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวรรณญากร
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25 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)             
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวรรณญากร

1 กิจกรรม ปปช สพฐ น้อย ปปช สพฐ ชุมชน จัดอบรมกลุ่มนักเรียนแกนน า 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

40,000 ครูวรรณญากร

อนุมัติ

26 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข                          
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวรรณญากร

1 อบรมนักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 55,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

1 กิจกรรมการให้ก าลังใจครอบครัวนักเรียนท่ีมีภาวะยากล าบาก 20,000 ครูวรรณเลขา อนุมัติ
2 กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 37,500 ครูสริตา อนุมัติ
3 กิจกรรมจัดหาส่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา              20,000 ครูสริตา อนุมัติ
4  กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 36,300 ครูสริตา อนุมัติ
5 กิจกรรมส่งเสริม แก้ไข และพัฒนานักเรียน              40,000 ครูสริตา อนุมัติ
6 เด็กไทยไม่ไร้สัญชาติ (การประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสม ส าหรับนักเรียนท่ีด้อยโอกาส ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร )
             10,000 ครูวรรณญากร

อนุมัติ

1
จัดป้ายประชาสัมพันธ์ และของรางวัลกิจกรรมการประกวดการงดสูบบุหร่ี

10,000
ครูอารีพร อนุมัติ

2 รณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก 4,000 ครูสมใจ
1 ซ่อมแซมอาคารเรียน (ซ่อมหลังคา , ประตู , หน้าต่าง , กระดาน)              60,000 นางรัชนี อนุมัติ
2 ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน 15,000 นางรัชนี อนุมัติ
3 ซ่อมแซมบ้านพักครู              50,000 นางรัชนี อนุมัติ
4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน้ าประปา              50,000 นายจรัญ อนุมัติ
5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด              60,000 นางรัชนี อนุมัติ
6 ประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ              10,000 นางรัชนี อนุมัติ
7 ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ              40,000 รองยศวัฒน์ อนุมัติ

29

27

28

กลุ่ม
บริหารงาน
ท่ัวไปและ
กิจการ
นักเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวรรณญากร

พัฒนาอาคารสถานท่ีและปรับภูมิทัศน์
โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูรัชนี

โครงการสถานศึกษาปลอดบุหร่ี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูอารีพร
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30 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School )                           
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูรัชนี

1 สร้างหลังคาท่ีต้ังถังขยะและป้ายรณรงค์การแยกขยะก่อนท้ิง              20,000 นางรัชนี
อนุมัติ

31 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูรัชนี

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน              40,000 นางรัชนี อนุมัติ

32 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูจรัญ

2 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์              20,000 ครูจรัญ อนุมัติ

โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ 1 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล              10,000 ครูสมใจ อนุมัติ
2 รณรงค์วันเอดส์โลก               4,000 ครูสมใจ อนุมัติ
3 พัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล               4,000 ครูสมใจ อนุมัติ
4 การด าเนินงานตามมาตรการโควิด19 (เงินเรียนฟรี 15 ปี พัฒนาผู้เรียน 150,000 

บาท)
                   -   ครูสมใจ อนุมัติ

1 กิจกรรมการศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ศึกษาดูงานโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค )

             10,000
ครูสริตา อนุมัติ

2 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ กลุ่มพัฒนาผู้เรียนและกิจการนักเรียน

           100,000 ครูศิวพร
อนุมัติ

3  กิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            400,000 ครูศิวพร อนุมัติ
4 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ              50,000 ครูศิวพร อนุมัติ
5 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคล              30,000 ครูขนิษฐา อนุมัติ

โครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน 1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 14,000 ครูขนิษฐา อนุมัติ
2 ร่วมกิจกรรมชุมชน 50,000 ครูศิวพร อนุมัติ
3 ร่วมกิจกรรมเทพ ฯ เป็นหน่ึง 30,000 รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ
4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี  5,000 บาท)                    -   ครูเงาแข อนุมัติ

บริหารจัดการพิเศษ 1  ส่งเสริมศักยภาพด้านสถานศึกษา            800,000 ผอ. อนุมัติ
ก าหนด ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา                    -   ผอ. อนุมัติ

1

งานบริหาร
จัดการ
ผู้บริหาร

36

33

35

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล

34

กลุ่ม
บริหารงาน
ท่ัวไปและ
กิจการ
นักเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสมใจ

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูศิวพร

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูศิวพร

พัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการสถานศึกษา
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พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี                    -   ผอ. อนุมัติ
การด าเนินการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภาพ                    -   

ผอ. อนุมัติ

ส่งเสริม สนับสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ                    -   
ผอ. อนุมัติ

พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน ภายนอก
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

                   -   
รองฯยศวัฒน์ อนุมัติ

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย                    -   รองฯศิริรัตนา อนุมัติ
บริหารจัดการพิเศษ 2 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน            714,935 ผอ. อนุมัติ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

                   -   
รองฯยศวัฒน์ อนุมัติ

37 โครงการพัฒนาคุณภาพงานนโยบายและ
แผนงาน

1 พัฒนาคุณภาพงานนโยบายและแผนงาน               5,000 ครูจรัญ อนุมัติ

1 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานส านักงานงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ              40,000 รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ
2 ค่าไฟ            500,000 รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ
3 ค่าน้ ามัน            100,000 รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ
4 ค่าโทรศัพท์              20,000 รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ
5 ค่าเช่าสัญญาณ อินเตอร์เน็ท              40,000 รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ
6 ค่าไปรษณียากร               4,000 รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ

     5,168,235.00
 งบอุดหนุน

     5,168,235.70
     5,168,235.00
                0.70

1

2

งานบริหาร
จัดการ
ผู้บริหาร

36

38

คงเหลือรวม

รวม

งบประมาณ

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
 รวมงบท้ังหมด

รวมงบท่ีใช้ในโครงการและกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ รอง ฯ ศิริรัตนา

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการโรงเรียน


