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1 เชียร์และแปรอักษร   ครูนริศศา  ดวงภูเมฆ 46,500 16,500.00 30,000.00

2 DS Network ครูรังสิมา  คูหามงดล 30,000 30,000.00

3 กรรมการนักเรียน ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช 30,000 30,000.00

4 knowledge ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช 30,000 30,000.00

1 การท าวจิัยเพื่อพฒันาการบริหารจัดการศึกษา ครูวาสนา  หนูขาว 20,000 20,000.00

2 การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ครูสุภาพร  ศรีพทุธา 20,000 20,000.00 0.00

3 ส่งเสริมความสามารถและทักษะวิชาการของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ครูพชิานันท์  จนัทมัด 100,000 2,000.00 98,000.00

4 จัดท าหลักฐานด้านการศึกษา (ซ้ือ ปพ.1,2,3) ครูสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ์ 10,000 9,765.00 235.00

5 นิเทศภายในและภายนอกโรงเรียนโดยกระบวนการ Coaching & Mentoring ครูอษุณี  ผูกไมตรี 10,000 10,000.00

6 รับสมัคร/สอบคัดเลือก/มอบตัวนักเรียน เพื่อศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ครูพชิานันท์  จนัทมัด 20,000 20,000.00 0.00

7 ตรวจทาน ปพ.5 ครูสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ์ 3,000 3,000.00

8 จัดท าเอกสารประจ าตัวนักเรียน (ม.1,ม.4) ปพ.8 ครูสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ์ 10,000 9,970.00 30.00

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ครูจนัทร์วดี  รักษ์อาจ 74,000 71,076.01 2,923.99

1 คุณลักษณะที่พงึมี สร้างคนดีใหสั้งคม (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 40,000 บาท) ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช - 0.00

2 กิจกรรมขับขี่ปลอดภยั สวมหมวกนิรภยั 100%  (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 5,000 บาท) ครูจรัญ  มูลจนัทร์ - 0.003
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แผนปฏิบตักิารประจ าปงีบประมาณ 2565
ประเภทเงิน  อุดหนุนทัว่ไป

ประจ าปงีบประมาณ  2565

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ

โครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง
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3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน  (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 5,000 บาท) ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง - 0.00

4
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 1 โรงเรียนมาตรฐานสากล รองฯยศวัฒน์  ทับทิม 30,000 2,502.00 27,498.00

1 พฒันาระบบงานส านักงาน ครูสุรัชต์  รัตนชัย 4,000 4,000.00 0.00

2 การประเมินและจัดท ารายงานผลกรประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564

ครูสุรัชต์  รัตนชัย 5,000 5,000.00 0.00

3 รองรับการประเมินภายนอก ครูสุรัชต์  รัตนชัย 5,000 5,000.00

1 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยใช้ผลการทดสอบระดับชาติเปน็ฐาน ครูสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ์ 5,000 5,000.00 0.00

2 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วเิคราะห ์และเขียน ครูสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ์ 3,000 2,695.00 305.00

3 พฒันาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน ครูสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ์ 0.00

1 ซ้อมรับใบประกาศนียบตัร
ครูสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ์

14,000 14,000.00

2 รับใบประกาศนียบตัร ครูสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ์ 14,000 14,000.00

1 ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ (ทวศึิกษา) (ทศันศึกษาดูงาน + การจัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ) ครูสุภาพร  ศรีพทุธา

10,000 10,000.00

2 พฒันาทกัษะการเรียนรู้และการสร้างโอกาสทางการศึกษา (หลักสูตรพเิศษที่
ด าเนินการ MOU กับมหาวทิยาลัย วทิยาลัย หรือสถานศึกษา) ครูสุภาพร  ศรีพทุธา

60,000 60,000.00

1 พฒันาคุณภาพกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    (สอน สอบ ฝึก ฝึกซ้อม
นักเรียนแข่งขัน) บริหารจัดการระบบส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูเกิดสิริ  เจียวพว่ง

40,000 28,407.00 11,593.00

2 พฒันาศักยภาพนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษด้านเทคโนโลยี ครูเกดิสิริ  เจยีวพว่ง 20,000 20,000.00

1 วนัภาษาไทยแหง่ชาติ ครูฐิติโชต  ชูธัญญะ 15,000 15,000.00 0.00

2 ส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครูฐิติโชต  ชูธัญญะ 20,000 20,000.00 0.00
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โครงการร าเพยบานสืบสาน
เกียรติภูมิ

โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่ม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษา การมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน เพือ่ส่งเสริมและ
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โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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3 พฒันาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวฒักรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ครูฐิติโชต  ชูธัญญะ 20,000 20,000.00 0.00

11
1

สัปดาหค์ณิตศาสตร์ บคุลากรกลุ่มสาระ
30,000 30,000.00 0.00

2 พฒันาศักยภาพผู้เรียน ด้านคณิตศาสตร์ บคุลากรกลุ่มสาระ 15,000 15,000.00 0.00
3 พฒันาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวฒักรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บคุลากรกลุ่มสาระ 20,000 20,000.00 0.00
4 ส่งเสริมผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และศิลปหตัถกรรม บคุลากรกลุ่มสาระ 30,000 30,000.00 0.00
5 พฒันาศักยภาพหอ้งเรียนพเิศษ บคุลากรกลุ่มสาระ 30,000 30,000.00 0.00
6 ส่งเสริมและพฒันาบคุลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บคุลากรกลุ่มสาระ - 0.00
1 พฒันาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวฒักรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม
ครูสาลินี  สิทธิสาร 20,000 20,000.00 0.00

2 ส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนด้านความประพฤติดีและจิตรสาธารณะ ครูสาลินี  สิทธิสาร 10,000 7,020.00 2,980.00
3 แข่งขันตอบปญัหากฎหมายเนื่องในวนัรพี ครูสาลินี  สิทธิสาร 10,000 10,000.00 0.00
1 พฒันาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวฒักรรมกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ครูวาสนา  หนูขาว 20,000 20,000.00 0.00
2 งานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ครูวาสนา  หนูขาว 20,000 2,975.00 17,025.00
3 เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนด้านวทิยาศาสตร์ ครูวาสนา  หนูขาว 40,000 40,000.00 0.00
4 พฒันาศักยภาพด้านวทิยาศาสตร์นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ ครูวาสนา  หนูขาว 30,000 30,000.00 0.00
1 พฒันาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวฒักรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูวราภรณ์  ปานด ารงค์ 60,000 60,000.00 0.00
2 ส่งเสริมความเปน็เลิศด้านกีฬา ( ใช้งบเรยีนฟร ี15 ป ี100,000 บาท )

ครูวราภรณ์  ปานด ารงค์
- 0.00

1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านดนตรี ครูสุบิน  ติณภูมิ 30,000 29,290.00 710.00
2 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านทศันศิลป์ ครูเพญ็นภา  วงศ์ดียิ่ง 20,000 20,000.00 0.00
3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านนาฏศิลป์ ครูจนัทร์วดี  รักษ์อาจ 50,000 50,000.00 0.00
4 ประดิษฐ์ศิราภรณ์ (ใช้งบเรยีนฟร ี15 ป ี40,000 บาท ) ครูจนัทร์วดี  รักษ์อาจ - 0.00
5 พฒันาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวฒักรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูเพญ็นภา  วงศ์ดียิ่ง 20,000 20,000.00 0.00

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
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1 พฒันาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวฒักรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูเอมิกา  พลานนท์ 20,000 20,000.00 0.00
2 พฒันาฝึกทกัษะปฏบิติังานช่างพื้นฐาน ครูเอมิกา  พลานนท์ 20,000 20,000.00 0.00
3 ส่งเสริมทกัษะความเปน็เลิศด้านงานอาชีพ ครูเอมิกา  พลานนท์ 10,000 10,000.00 0.00
1 ส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ครูอิสริยาภรณ์  ยีป่ระชา 7,000 7,000.00 0.00
2 ส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนในด้านภาษาจีน ครูอญัชษิฐา  ขจรเดชวฒันกลุ 10,000 10,000.00
3 DSL languages challenge ครูขนิษฐา  สิงห์พรม 7,000 6,930.00 70.00
4 Chirstmas Day ครูเนตรดาว  นิลเพช็ร 10,000 10,000.00 0.00
5 พฒันาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษหอ้งเรียนพเิศษ ครูอษุณี  ผูกไมตรี 30,000 30,000.00 0.00
6 พฒันาแหล่งเรียนรู้/ส่ิอ/นวฒักรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูอิสริยาภรณ์  ยีป่ระชา 20,000 11,550.00 8,450.00
1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบงานหอ้งสมดุที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ ครูสรยา  เมฆมังกร 20,000 18,195.00 1,805.00
2 จัดหาส่ือ หนังสือ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษา
ครูสรยา  เมฆมังกร 30,000 30,000.00 0.00

3 สัปดาหห์อ้งสมุด ครูสรยา  เมฆมังกร 10,000 10,000.00 0.00
4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ครูสรยา  เมฆมังกร 10,000 10,000.00 0.00
1 แนะแนวสัญจร ครูอปัสร  ศรีอรุณ 15,000 15,000.00 0.00
2 พฒันาส านักงานแนะแนว ครูอปัสร  ศรีอรุณ 5,000 5,000.00 0.00
3 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครูอปัสร  ศรีอรุณ 0.00

20
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1 สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ครูสุทธิพงษ์  โชติรมย์ 10,000 10,000.00

1 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 (ใช้เงนิเรยีนฟร ี15 ป ี45,000 บาท ) ครูสาลินี  สิทธิสาร - 0.00
2 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.4 (ใช้เงนิเรยีนฟร ี15 ป ี45,000 บาท ) ครูสาลินี  สิทธิสาร - 0.00
3 ท าปา้ยโรงเรียนวถิีพทุธ ครูสาลินี  สิทธิสาร 3,000 3,000.00 0.00
4 การจัดท าปา้ยพทุธสุภาษติ วาทะธรรม พระราชด ารัส ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง 3,000 3,000.00 0.00
5 การจัดท าเอกสารบทสวดมนต์ ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง 2,000 2,000.00 0.00
6 การจัดท าสมุดบนัทกึความดี ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง 2,000 2,000.00 0.00
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โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
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ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,จิตอาสา ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง 22,000 22,000.00 0.00
อบรมนักเรียนแกนน า ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง - 0.00
อบรมครูแกนน า ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง - 0.00

2 แผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง 10,000 1,850.00 8,150.00
3 ตลาดนัดคุณธรรม ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง 5,000 5,000.00
4 หนึ่งหอ้งเรียนหนึ่งโครงการคุณธรรม ครูณัฐฐินีย ์ เทียนทอง 12,500 12,500.00
1 วนัพอ่แหง่ชาติ ครูสาลินี  สิทธิสาร 10,000 2,840.00 7,160.00
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี ครูสาลินี  สิทธิสาร 5,000 5,000.00 0.00
3 วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชการที่ 10 ครูสาลินี  สิทธิสาร 10,000 3,500.00 6,500.00
4 วนัแม่แหง่ชาติ ครูสาลินี  สิทธิสาร 10,000 10,000.00 0.00
5 วนัมาฆบชูา ครูสาลินี  สิทธิสาร 5,000 3,780.00 1,220.00
6 วนัอาสฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา ครูสาลินี  สิทธิสาร 10,000 10,000.00 0.00
7 วนัอาเซียน ครูสุทธิพงษ์  โชติรมย์ 10,000 1,310.00 8,690.00
8 วนัส่งทา้ยปเีก่าต้อนรับปใีหม่ ครูวรรณเลขา  กนัเกตุ 25,000 17,704.00 7,296.00
9 วนัไหวค้รูและมอบทนุการศึกษา ครูอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล 10,000 10,000.00 0.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1 กิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนรู้วฒันธรรมเทพศิรินทร์ ครูนริศศา  ดวงภูเมฆ 25,000 25,000.00 0.00
2 กิจกรรมวนัอานันทมหดิล ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช 5,000 5,000.00
3 กิจกรรมวนัแม่ร าเพย ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช 25,000 25,000.00 0.00
4 วนัปยิมหาราช ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช 2,500 2,500.00
5 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช 35,000 34,685.00 315.00

22 โครงการโรงเรียนคุณธรรม

โครงการวันส าคัญ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม     
เทพศิรินทร์
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25

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โครงการโรงเรียน
สุจริต)

1 กิจกรรม ปปช สพฐ น้อย ปปช สพฐ ชุมชน จัดอบรมกลุ่มนักเรียนแกนน า 
กิจกรรมบริษทัสร้างการดี

ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช 40,000 40,000.00

26
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

1 อบรมนักเรียนแกนน าหอ้งเรียนสีขาว กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช 55,000 8,600.00 46,400.00

27 1 กิจกรรมการใหก้ าลังใจครอบครัวนักเรียนที่มีภาวะยากล าบาก ครูวรรณเลขา  กนัเกตุ 10,000 10,000.00
2 กิจกรรมเยี่ยมบา้นนักเรียน ครูสริตา   ดาบแกว้ 37,500 37,500.00
3 กิจกรรมจัดหาส่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ครูสริตา   ดาบแกว้ 14,783 14,741.00 42.00
4  กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครูสริตา   ดาบแกว้ 34,800 34,800.00
5 กิจกรรมส่งเสริม แก้ไข และพฒันานักเรียน ครูสริตา   ดาบแกว้ 29,110 29,110.00
6 เด็กไทยไม่ไร้สัญชาติ (การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่

เหมาะสม ส าหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบยีนราษฎร )
ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช 2,000 2,000.00

7 ประชุมผผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปกีาศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 
ปกีารศึกษา 2565 ครูสริตา   ดาบแกว้

35,607 35,607.00 0.00

1 จัดปา้ยประชาสัมพนัธ ์และของรางวลักิจกรรมการประกวดการงดสูบบหุร่ี ครูอารีพร  เพง็น้อย 10,000 10,000.00 0.00
2 รณรงค์วนังดสูบบหุร่ีโลก ครูสมใจ  พนูน าเภา 4,000 2,520.00 1,480.00
1 ซ่อมแซมอาคารเรียน (ซ่อมหลังคา , ประตู , หน้าต่าง , กระดาน) ครูรัชนี  เชื้อจนัสา  60,000 59,898.12 101.88
2 ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ครูรัชนี  เชื้อจนัสา  15,000 15,000.00 0.00
3 ซ่อมแซมบา้นพกัครู ครูรัชนี  เชื้อจนัสา  50,000 9,601.29 40,398.71
4 ปรับปรุงระบบไฟฟา้และน้ าประปา ครูจรัญ  มูลจนัทร์ 50,000 42,934.86 7,065.14
5 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาด ครูรัชนี  เชื้อจนัสา  60,000 57,289.69 2,710.31
6 ประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวนัส าคัญต่างๆ ครูรัชนี  เชื้อจนัสา  10,000 9,421.00 579.00
7 ปรับภมูิทศัน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ รองยศวัฒน์  ทับทิม 40,000 38,994.92 1,005.08

พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละปรับ
ภูมิทัศน์โรงเรียน

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

โครงการสถานศึกษาปลอดบุหร่ี
28
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30
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School )

1 สร้างหลังคาที่ต้ังถังขยะและปา้ยรณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง ครูรัชนี  เชื้อจนัสา 20,000 20,000.00

31 โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูรัชนี  เชื้อจนัสา 40,000 25,708.00 14,292.00

32 โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์

2 พฒันางานโสตทศันูปกรณ์ ครูจรัญ  มูลจนัทร์ 20,000 17,940.00 2,060.00

1 ซ้ือยาและเวชภณัฑ์ประจ าหอ้งพยาบาล ครูสมใจ  พนูน าเภา 10,000 4,451.00 5,549.00
2 รณรงค์วนัเอดส์โลก ครูสมใจ  พนูน าเภา 4,000 4,000.00
3 พฒันาปรับปรุงหอ้งพยาบาล ครูสมใจ  พนูน าเภา 4,000 4,000.00
4 การด าเนินงานตามมาตรการโควดิ19 (เงินเรียนฟรี 15 ปี พัฒนาผู้เรียน 150,000 

บาท)
ครูสมใจ  พนูน าเภา - 0.00

แผนงานบริหารบคุคล

1 กิจกรรมการศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ศึกษาดูงานโรงเรียนเทพศิรินทร์พแุค ) ครูสริตา   ดาบแกว้

10,000 10,000.00

2 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการของบคุลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ กลุ่มพฒันาผู้เรียนและกิจการนักเรียน ครูอษุณี  ผูกไมตรี

100,000 14,780.00 85,220.00

3  กิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ครูอษุณี  ผูกไมตรี 400,000 184,692.00 215,308.00
4 กิจกรรมพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ครูอษุณี  ผูกไมตรี 50,000 44,555.00 5,445.00
5 กิจกรรมพฒันาระบบบริหารจัดการงานบคุคล ครูขนิษฐา  สิงห์พรม 30,000 27,328.00 2,672.00
1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูขนิษฐา  สิงห์พรม 14,000 9,150.00 4,850.00
2 ร่วมกิจกรรมชุมชน ครูอษุณี  ผูกไมตรี 50,000 47,316.36 2,683.64
3 ร่วมกิจกรรมเทพ ฯ เปน็หนึ่ง รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 30,000 18,950.00 11,050.00
4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพนัธโ์รงเรียน (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี  5,000 บาท) ครูเงาแข  ด้วงศรี - 0.00

โครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรและพัฒนา

โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ
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แผนงานบริหารจัดการพิเศษ
บริหารจัดการพเิศษ 1  ส่งเสริมศักยภาพด้านสถานศึกษา ผอ.วิชญาณี  บุญทวี 800,000 495,018.37 304,981.63

ก าหนด ทบทวน วสัิยทศัน์ พนัธกิจ ของสถานศึกษา ผอ.วิชญาณี  บุญทวี - 0.00
พฒันาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี ผอ.วิชญาณี  บุญทวี - 0.00
การด าเนินการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภาพ ผอ.วิชญาณี  บุญทวี - 0.00
ส่งเสริม สนับสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ผอ.วิชญาณี  บุญทวี
- 0.00

พฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอก
หอ้งเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ รองฯยศวัฒน์  ทับทิม

- 0.00

ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรได้พฒันาตนเองด้วยวธิกีารที่หลากหลาย รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย - 0.00
บริหารจัดการพเิศษ 2 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ผอ.วิชญาณี  บุญทวี
715,704 620,980.60 94,723.07

ส่งเสริมการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา/ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเปา้หมาย รองฯยศวัฒน์  ทับทิม

- 0.00

แผนงานบริงานงบประมาณ

37
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
นโยบายและแผนงาน

1 พฒันาคุณภาพงานนโยบายและแผนงาน ครูจรัญ  มูลจนัทร์ 5,000 560.00 4,440.00

พัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา

พัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา

พัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา

36
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1 พฒันาคุณภาพการปฏบิติังานส านักงานงบประมาณ รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 40,000 29,225.00 10,775.00
2 ค่าไฟ รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 500,000 543,097.27 -43,097.27
3 ค่าน้ ามัน รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 100,000 157,230.58 -57,230.58

4 ค่าโทรศัพท์ รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 20,000 5,319.39 14,680.61

5 ค่าเช่าสัญญาณ อินเตอร์เน็ท รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 40,000 18,698.40 21,301.60

6 ค่าไปรษณียากร รองฯ ศิริรัตนา  สุภาชัย 4,000 1,960.00 2,040.00

โครงการควบคุมการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคในโรงเรียน
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