
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

โรงเรียนวัดทุงยายชี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต๒ 



คำนำ 

 

โรงเรียนวัดทุงยายชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ไดจัดทำ

แผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใชในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการใช

จายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเพื่อใหโรงเรียนวัดทุงยายชี ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว 

หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการโรงเรียนวัดทุงยายชี ไดอยางดี 

 

 

          โรงเรียนวัดทุงยายชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

           หนา 

คำนำ 

สารบัญ 

แผนการใชงบประมาณประจำป พ.ศ.๒๕๖๔      ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใชงบประมาณประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 
แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

๑ กิจกรรมอบรมหลักสูตร(Cross word 
เกมสหรรษา) 

๑,๖๖๐ นางสาวภารดี ชนะชัยรุงกมล รายหัว 

๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ ๑๓,๗๑๐ นายปริญญา  ผดุงกิจ รายหัว 
๓ กิจกรรมชุมนุม A-MATH และโซดุก ุ ๑,๓๐๐ นางสาวสุรีฉาย บุญวงค รายหัว 
๔ กิจกรรมบำรุงรักษาการใชงาน 

เครื่องปรับอากาศในสถานศึกษา 
๕,๐๐๐ 
 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 
 

รายหัว 

๕ กิจกรรมวันพอแหงชาติ ๑,๖๗๕ นายณัฐพงษ  บัวเพ็ญ รายหัว 
๖ กิจกรรมสำรวจ 

ตรวจสภาพยานพาหนะ 
๗๙๘๒.๒๐ นางดวงนภา  สินวิสูตร รายหัว 

๗ โครงการช่ังน้ำหนักวัดสวนสูง ๒,๒๐๐ นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ รายหัว 
๘ กิจกรรมคริสมาสต ปารต้ี ๖,๓๐๕ นางสาวภารดี  ชนะชัยรุงกมล รายหัว 
๙ กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ๑๓,๖๒๐ นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ รายหัว 

๑๐ กิจกรรมทำความสะอาด ๒,๗๐๐ นางสาวจิดาภา  พึ่งเพ็ชร รายหัว 
๑๑ กิจกรรมนักธรรมนอย ๕,๘๘๐ นายณัฐพงษ  บัวเพ็ญ รายหัว 
๑๒ กิจกรรมวันมาฆบูชา ๓๐๐ นายรังสรรค  วรรณพิรุณ รายหัว 
๑๓ กิจกรรมเขาคายลูกเสือสามัญ -สามัญ

รุนใหญ 
๒๔,๒๑๐ นางสุขจิตต พิกุลทอง รายหัว 

๑๔ กิจกรรม o-net  ป ๖ , ม ๓ ๓,๐๐๐ นางสุขจิตต  พิกุลทอง รายหัว 
๑๕ กิจกรรมคายพัฒนาทักษะทาง

คอมพิวเตอร 
๒๖,๑๘๐ นายปริญญา  ผดุงกิจ รายหัว 

๑๖ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำหลักสูตรทองถ่ิน 

๓๐,๘๐๕ นางสุขจิตต  พิกุลทอง รายหัว 

๑๗ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘,๘๑๑ นางดวงนภา  สินวิสูตร รายหัว 
๑๘ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป ๙๔,๐๐๐ นางสุขจิตต  พิกุลทอง รายหัว 
๑๙ โครงการกีฬา ๓๒,๕๐๐ นายวินัย กาวนอก รายหัว 
๒๐ สงเสริมและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม

เพื่อเอกลักษณไทย 
๑๓,๔๖๐ นายรังสรรค  วรรณพิรุณ รายหัว 

 

 

 

 

 

 



แผนกลยุทธ โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 
กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

กิจกรรมอบรมหลักสูตร
(Cross word 
เกมสหรรษา) 

๑,๖๖๐ ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝก
สมองดานความจำ การวางแผน
และการคิดอยางมีระบบ 
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
พัฒนาทักษะและมี
ประสบการณในการแขงขัน 
๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 
๔. เพื่อใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดี
ตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรียนสามารถจำจด
คำศัพทและการคิดอยางมีระบบ 
๒. นักเรียนไดพฒันาทักษะและ
มีประสบการณในการแขงขัน 
๓. นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 
๔. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 

ตลอดป
การศึกษา 

นางสาวภารดี ชนะชัยรุง
กมล 

กลยุทธท่ี ๔ : พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม
และยึด 
      หลักธรมมาภิบาล 

กิจกรรมประชาสัมพันธ ๑๓,๗๑๐ ๑. เพื่อใหโรงเรียนมีโดเมนเนม
และโฮสต้ิงของเว็บไซตโรงเรียน
ท่ีมีมาตรฐาน 
๒. เพื่อใหโรงเรียนมีเครื่องขยาย
เสียงพรอมใชงานภายใน
โรงเรียน 

๑. มีเว็บไซตของโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒. มีอุปกรณกระจายเสียง
ภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตลอดป
การศึกษา 

นายปริญญา  ผดุงกิจ 

กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 

กิจกรรมชุมนุม A-MATH 
และโซดุกุ 

๑,๓๐๐ ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรู คิดอยางมีเหตุผล เปน
ระเบียบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห คาดการณ  วางแผน  
ตัดสินใจ  และแกปญหาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

๑. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและ
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร 
ไปกับการเลน A-MATH  
๒. นักเรียนมีความรู คิดอยางมี
เหตุผล เปนระเบียบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห คาดการณ  

ตลอดป
การศึกษา 

นางสาวสุรีฉาย บุญวงค 



กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

๒. เพื่อใหนักเรียนมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและ
พัฒนาทักษะคณิตศาสตรไปกับ
การเลน A-MATH  
๓. เพื่อเปนตัวแทนในการ
แขงขันภายนอกโรงเรียนตอไป 

วางแผน  ตัดสินใจ  และ
แกปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

กลยุทธท่ี ๔ : พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม
และยึดหลักธรมมาภิ
บาล 

กิจกรรมบำรุงรักษาการ
ใชงาน 
เครื่องปรับอากาศใน
สถานศึกษา 

๕,๐๐๐ 
 

๑. เพื่อการติดตามระบบดูแล
วัสดุครุภัณฑของโรงเรียนวัดทุง
ยายชี ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
๒.  เพื่อบำรุงรักษาการใชงาน
ของวัสดุครุภัณฑ โดยในการ
ดูแลเครื่องปรับอากาศ ณ 
หองปฏิบัติการ 
๓.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 
๔.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ครูไดรับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
๒. ครูไดรับความรูและทักษะ
การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
๓. นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชนมีความพึงพอใจระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 
 

กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 

กิจกรรมวันพอแหงชาติ ๑,๖๗๕ ๑.  เพื่อใหนักเรียนเห็น
ความสำคัญ และมีสวนรวมใน
กิจกรรมของวันพอแหงชาติ  
๒. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับนักเรียน 

๑. คร ูบุคคลากร นักเรียน
โรงเรียนวัดทุงยายชี  มีสวนรวม
ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ตลอดป
การศึกษา 

นายณัฐพงษ  บัวเพ็ญ 



 
กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

๓. เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด มี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
๔. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและ
อนุรักษ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมตางๆ ของชาติ 

กลยุทธท่ี ๔ : พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม
และยึดหลักธรมมาภิ
บาล 

กิจกรรมสำรวจ 
ตรวจสภาพยานพาหนะ 

๗๙๘๒.๒๐ ๑. เพื่อใหยานพาหนะอยูใน
สภาพท่ีดี ใชงานไดตลอดเวลา 
๒. เพื่อบำรุงรักษายานพาหนะ 
พรอมใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อใหบริการดาน
ยานพาหนะในโรงเรียนใหมี
ความคลองตัว มีความปลอดภัย 
และมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
๔. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนจะไดมีหลักประกัน
ท่ีมั่นคงในการใชรถโรงเรียน 

๑. ยานพาหนะมีอายุการใชงาน
คงทนมากข้ึน 
๒. ยานพาหนะมีสภาพการใช
งานไดดีตลอดเวลา 
๓. ยานพาหนะในโรงเรียนใหมี
ความคลองตัว มีความปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพมาก 
๔. นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนจะไดมีหลักประกันท่ี
มั่นคงในการใชรถโรงเรียน 

ตลอดป
การศึกษา 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 

กลยุทธท่ี ๔ : พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม
และยึดหลักธรมมาภิ
บาล 

โครงการช่ังน้ำหนักวัด
สวนสูง 

๒,๒๐๐ ๑. สงเสริมพัฒนาการและการ 
เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยให
เหมาะสมตามวัย  
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท่ีเกี่ยวของในการดำเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ                  
๓. เพื่อปรับพฤติกรรมการ

๑. นักเรียนโรงเรียนวัดทุงยายชี 
รูจักการเลือกบริโภคอาหารท่ี
ถูกตองและมีคุณภาพมาตรฐาน 

ตลอดป
การศึกษา 

นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ 



รับประทานอาหาร และการออก
กำลังกาย 

กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 
กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

กิจกรรมคริสมาสต 
ปารต้ี 

๖,๓๐๕ ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความคิด
สรางสรรคและกลาแสดงออก 
๒. เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
และมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
๓. เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานการเรียนรู
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ 

๑. นักเรียนมีความคิด
สรางสรรคและกลาแสดงออก 
๒. นักเรียนไดรับความรูและมี
เจตคติท่ีดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
๓. นักเรียนไดรับการพฒันา
ศักยภาพดานการเรียนรูเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

ตลอดป
การศึกษา 

นางสาวภารดี ชนะชัยรุง
กมล 

กลยุทธท่ี ๓ : พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ
ตาม สมรรถนะและ 
สามารถปฏิบัติงานได
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
กลยุทธท่ี ๔ : พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม
และยึดหลักธรมมาภิ
บาล 

กิจกรรมดูแลสุขภาพ
นักเรียน 

๑๓,๖๒๐ ๑. สงเสริมพัฒนาการและการ 
เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยให
เหมาะสมตามวัย  
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท่ีเกี่ยวของในการดำเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ                  
๓. เพื่อปรับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร และการออก
กำลังกาย 

๑. นักเรียนโรงเรียนวัดทุงยายชี 
รูจักการเลือกบริโภคอาหารท่ี
ถูกตองและมีคุณภาพมาตรฐาน 

ตลอดป
การศึกษา 

นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ 



กลยุทธท่ี ๓ : พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ
ตาม สมรรถนะและ 
สามารถปฏิบัติงานได
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี ๔ : พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม
และยึดหลักธรมมาภิ
บาล 

กิจกรรมทำความสะอาด ๒,๗๐๐ ๑. เพื่อการติดตามระบบดูแล
วัสดุครุภัณฑของโรงเรียนวัดทุง
ยายชี ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
๒.  เพื่อบำรุงรักษาการใชงาน
ของวัสดุครุภัณฑ โดยในการ
ดูแลเครื่องปรับอากาศ ณ 
หองปฏิบัติการ 
๓.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 
๔.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ครูไดรับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
๒. ครูไดรับความรูและทักษะ
การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
๓. นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชนมีความพึงพอใจระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

นางสาวจิดาภา  พึ่งเพ็ชร 

กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 
กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

กิจกรรมนักธรรมนอย 

๕,๘๘๐ ๑. ปลูกฝงและสงเสรมิให
นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
และมีระเบียบวินัยในการอยู
รวมกันในสังคมพรอมท้ังสงเสริม
การพัฒนาทางดานจิตใจ  เพื่อ
พัฒนาตนเองอยางสมบูรณ อีก
ท้ังใหนักเรียนไดมีความรูความ
เขาใจท่ีลึกซึ้งในหลักธรรมคำ
สอนของพระพุทธศาสนา 
๒. เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง

๑. คร ูบุคคลกร นักเรียน
โรงเรียนวัดทุงยายชี  ได
เสริมสรางความรูจากการสอบ
นักธรรม 

ตลอดป
การศึกษา 

นายณัฐพงษ  บัวเพ็ญ 



ประสงค ๙ ประการ  ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2555  ของนักเรียนโรงเรียนวัด
ทุงยายชี 
๓. เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาเปนการเพิ่มพูน
ความรูประกอบวิชา สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
และการสอบนักธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนวัดทุงยายชี 

กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 
กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 

๓๐๐ ๑.  เพื่อใหนักเรียนเห็น
ความสำคัญ และมีสวนรวมใน
กิจกรรมของวันมาฆบูชา  
๒. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับนักเรียน 
๓. เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด มี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
๔. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและ
อนุรักษ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมตางๆ ของชาติ 

๑. คร ูบุคคลากร นักเรียน
โรงเรียนวัดทุงยายชี  มีสวนรวม
ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ตลอดป
การศึกษา 

นายรังสรรค  วรรณพิรุณ 

กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมเขาคายลูกเสือ
สามัญ -สามัญรุนใหญ 

๒๔,๒๑๐ ๑. เพื่อใหลูกเสือ – เนตรนาร ี
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว พระผูพระราชทาน

๑. นักเรียนมีความรูและความ
เปนมาเกี่ยวกับการสถาปนา
คณะลูกเสือแหงชาติ 

ตลอดป
การศึกษา 

นางสุขจิตต พิกุลทอง 



ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 
กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

กำเนิดลูกเสือไทย แสดงความ
จงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวองคพระประมุข
ของคณะลูกเสือแหงชาติ 
๒. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของ
วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 
๑ กรกฎาคม ของทุกป 
๓. เพื่อใหลูกเสือ – เนตรนาร ี
ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
รวมกัน ท้ังในบริเวณโรงเรียน 
ชุมชน และสถานท่ีสาธารณะ
ใกลเคียง 
๔. เพื่อเผยแพรกิจการลูกเสือ – 
เนตรนาร ีออกสูสายตา
ประชาชนอยางกวางขวาง 

๒. โรงเรียนมีสวนรวมในการอนุ
รักษ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยใหคงอยูคูชาติไทย 

กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 
กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

กิจกรรม o-net  ป ๖ , 
ม ๓ 

๓,๐๐๐ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต
ละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
๒. ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 
๓. ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม
เกณฑ 
๔. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ 

๑. ผูเรียนรอยละ ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไป
ตามเกณฑ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร 
๓. เรียนรอยละ ๘๐  มีผลการ
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียนตามเกณฑ 

ตลอดป
การศึกษา 

นางสุขจิตต  พิกุลทอง 



กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 
กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

กิจกรรมคายพัฒนา
ทักษะทางคอมพิวเตอร 

๒๖,๑๘๐ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต
ละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
๒. ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 
๓. ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม
เกณฑ 
๔. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ 

๑. ผูเรียนรอยละ ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไป
ตามเกณฑ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร 
๓. เรียนรอยละ ๘๐  มีผลการ
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียนตามเกณฑ 

ตลอดป
การศึกษา 

นายปริญญา  ผดุงกิจ 

กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำ
หลักสูตรทองถ่ิน 

๓๐,๘๐๕ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต
ละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
๒. ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 
๓. ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม
เกณฑ 
๔. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ 

๑. ผูเรียนรอยละ ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไป
ตามเกณฑ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร 
๓. เรียนรอยละ ๘๐  มีผลการ
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียนตามเกณฑ 

ตลอดป
การศึกษา 

นางสุขจิตต  พิกุลทอง 

กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 

๑๘,๘๑๑ ๑. เพื่อสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ 
ในการบริหารจัดการตอการ
เรียนการสอนของคร ู

๑. คุณครูมีความพรอมในดาน
การจัดการเรียนการสอน 
๒. คุณครูมีความพึงพอใจในการ
บริการดานเอกสาร 

ตลอดป
การศึกษา 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 



๒. เพื่อบริการดานเอกสาร 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ 

กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 
กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป ๙๔,๐๐๐ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต
ละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
๒. ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 
๓. ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม
เกณฑ 
๔. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ 

๑. ผูเรียนรอยละ ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไป
ตามเกณฑ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร 
๓. เรียนรอยละ ๘๐  มีผลการ
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียนตามเกณฑ 

ตลอดป
การศึกษา 

นางสุขจิตต  พิกุลทอง 

กลยุทธท่ี ๑ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 
กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนา
สถานศึกษา ระดมสรรพ
กำลังสรางภาคีเครือขาย 

โครงการกีฬา ๓๒,๕๐๐ ๑. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพของนักเรียนในกีฬาท่ี
ตนเองช่ืนชอบ 
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักใน
การออกกำลังกาย และฝกซอม
กีฬาอยางตอเนื่อง 
๓. เพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเอง
อยูตลอดเวลา และสามารถสราง
ผลงานในการแขงขันท่ีดี  

๑. สงเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพของนักเรียนในกีฬาท่ี
ตนเองช่ืนชอบ 
๒. นักเรียนรักในการออกกำลัง
กาย และฝกซอมกีฬาอยาง
ตอเนื่อง 
๓. นักเรียนพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา และสามารถสราง
ผลงานในการแขงขันท่ีดี  

ตลอดป
การศึกษา 

นายวินัย กาวนอก 

กลยุทธท่ี ๒ : สืบสาน
ศาสตรพระราชา นอม

สงเสริมและพัฒนา
ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อ
เอกลักษณไทย 

๑๓,๔๖๐ ๑. ปลูกฝงและสงเสรมิให
นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
และมีระเบียบวินัยในการอยู

๑. ครู บุคคลกร นักเรียน
โรงเรียนวัดทุงยายชี  ได

ตลอดป
การศึกษา 

นายรังสรรค  วรรณพิรุณ 



นำพระบรมราโชบาย
ทางดานการศึกษา 

รวมกันในสังคมพรอมท้ังสงเสริม
การพัฒนาทางดานจิตใจ  เพื่อ
พัฒนาตนเองอยางสมบูรณ อีก
ท้ังใหนักเรียนไดมีความรูความ
เขาใจท่ีลึกซึ้งในหลักธรรมคำ
สอนของพระพุทธศาสนา 
๒. เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ๙ ประการ  ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2555  ของนักเรียนโรงเรียนวัด
ทุงยายชี 
๓. เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาเปนการเพิ่มพูน
ความรูประกอบวิชา สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
และการสอบนักธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนวัดทุงยายชี 

เสริมสรางความรูจากการสอบ
นักธรรม 



 


