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ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ท่ี ชื่อโครงการ 
จำนวนเงินที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
อื่นๆ 

บว.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
และการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

30,000   นางสาวสุธนา 

บว.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่ือ

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง 

การเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียน

การสอน  

150,000   นางสาวสุธนา   

บว.3 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566   15,000  นางสาวสุธนา   
บว.4 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
15,000   นางสาวสุธนา    

นางสาวดุษฎี    
บว.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 15,000  นางสาวสุธนา    

นางสาวดุษฎี    
บว.6 โครงการแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 5,000   นางปฐมพร 
บว.7 โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
50,000   นางสาวมุทิตา 

บว.8 โครงการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 46,700   นางสาวดวงพร  
นางสาวอภิรดี 

บว.9 โครงการการพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย 100,000   นางสาวอภิรดี 
บว.10 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย   7,000   นางสาวฐิมารัตน์ 
บว.11 โครงการพัฒนาทักษะการคิดและอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์   
7,000   นางสาวนุชลดา 

บว.12 โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,700   นางสาวดุษฎี 
บว.13 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี - 

นาฏศิลป์ 
7,000   นางสาวปุณิกา 
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ท่ี ชื่อโครงการ 
จำนวนเงินที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
อื่นๆ 

บว.14 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

7,000   นางณัฐชนันท์ 

บว.15 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
วิชาภาษาอังกฤษ 

12,600   นางนงลักษณ์ 

บว.16 โครงการโครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมสู่วัฒนธรรม
จีน 

7,000   นางสาวนันทิยา 

บว.17 โครงการพัฒนาห้องสมุด 6,000   นางสาวสุภาภรณ ์

บว.18 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ     600,000 นางนงลักษณ์ 
บว.19 โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565  7,000  นางสาวสุธนา   

 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ท่ี ชื่อโครงการ 
จำนวนเงินที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
อื่นๆ 

บง.1 โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี 2565   

 11,300  นางสาวบุญยดา 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ท่ี ชื่อโครงการ 
จำนวนเงินที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
อื่นๆ 

บค.1 โครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาครูบุคลากรท้ัง
ระบบ 

 22,500 200,000 นางสาวดวงพร 

บค.2 โครงการงานเกษียณอายุราชการ   50,000 นางสาวดวงพร 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ท่ี ชื่อโครงการ 
จำนวนเงินที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
อื่นๆ 

บท.1 โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง   200,000 นางสาวฐิมารัตน์ 
บท.2 โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์

(สาธารณูปโภคของโรงเรียน) 
 290,000  นางสาวฐิมารัตน์ 

บท.3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 70,000  นางสาวบุญยดา 
นายอภิสิทธิ์ 

บท.4 โครงการวันสำคัญ  40,000  นางสาวฐิมารัตน์ 
 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ท่ี ชื่อโครงการ 
จำนวนเงินที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
อื่นๆ 

บก.1 โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อรับการประเมิน
รางวัลพระราชทาน 

 7,000  นางสาวชุติมา   

บก.2 โครงการ Safe School 3,000   นายอภิสิทธิ์ 
นายนันทวัจน ์

บก.3 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 3,000   นายกิตติพงศ์ 
บก.4 โครงการท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการปฐมวัย 45,000   นางสาวดวงพร  

นางสาวอภิรดี   
บก.5 โครงการท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการ

ประถมศึกษา 
100,000   นางสาวชุติมา   

บว.6 โครงการ Sport for Health 40,000     นายฤทธิชัย   

บก.7 โครงการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 30,000   นายอภิสิทธิ์ 
นายกิตติพงศ์   

บก.8 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 7,000   นางสาวนันทิยา 
บก.9 โครงการวันเด็ก 5,000   นางสาวปุณิกา   
บก.10 โครงการสายสัมพันธ์พี่น้องปรนิายก   9,000   นางสาวศุภดา 

นางสาวชุติมา   
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ท่ี ชื่อโครงการ 
จำนวนเงินที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
อื่นๆ 

บก.11 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมธรร
มาธิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”   

7,000   นางณัฐชนันท์ 

บก.12 โครงการพัฒนาและซ่อมบำรงุวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 5,000  นางสาวชุติมา 

 
 
 

งบประมาณในการจัดทำโครงการประจำปี 2565 
 

ลำดับ
ท่ี 

กลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณที่จัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ รวม คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 476,000 37,000 513,000 41 
2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  11,300 11,300 1 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  22,500 22,500 2 
4 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  400,000 400,000 32 
5 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 249,000 12,000 261,000 21 
6 งบกลาง  42,200 42,200 3 

รวมทั้งสิ้น 725,000 525,000 1,250,000 100 

 
 
 
 
 
 
 


