
8 กิจกรรมแนะแนว 6,440.00             6,440.00               6,440.00           เพ่ือให้

นักเรียนรู้จัก

ความถนัดตาม

ความสนใจใน

อาชีพและ

วิชาการ

9 กิจกรรมตรวจเย่ียมหอนอน 900.00               900.00             เพ่ือตรวจ

เย่ียมสภาพ

ความเป็นอยู่

ของหอนอน

และของ

นักเรียนใน

กิจการ

10 กิจกรรมร้ัวคาวบอย สร้างรอยย้ิม 240,000.00          240,000.00           เพ่ือให้หอนอน

มีอาณาเขตท่ี

ปลอดภัยและ

มีความสวยงาม

กิจการ

11 สร้างวินัย ร่วมใจปฎิบัติสู่หอพัก

น่าอยู่

15,750.00           15,750.00         เพ่ือให้

นักเรียน

ตระหนักถึง

ความสะอาด

ของหอพักท่ีมี

กิจการ

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร
ส ารอง

จ่าย
Top up ค่าหนังสือ

ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่า

อุปกรณ์
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เป้าประสงค์ท่ี 1 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

มาตรการ 2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร
ส ารอง

จ่าย
Top up ค่าหนังสือ

ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่า

อุปกรณ์
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เป้าประสงค์ท่ี 1 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

มาตรการ 2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

12 แหล่งเรียนรู้สู่หอพัก 10,000.00           10,000.00             จัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์

ส าหรับตกแต่ง
13 สร้างความเข้าใจ สร้างสายใย 

สานสัมพันธ์

11,199.00           11,199.00             เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์

อันดีระหว่าง

ผู้ปกครองและ

กิจการ

14 คลินิคเพ่ือนใจวัยรุ่น 1,221.00       1,221.00               เพ่ือให้

นักเรียนรู้จัก

การป้องกัน

กิจการ

15 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ทางการ

แพทย์

127,734.00    127,734.00           เพ่ือบริการ

ด้านสุขอนามัย

ให้แก่นักเรียน

ทุกคนเป็นการ

เบ้ืองต้น

กิจการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร
ส ารอง

จ่าย
Top up ค่าหนังสือ

ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่า

อุปกรณ์
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เป้าประสงค์ท่ี 1 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

มาตรการ 2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

16 แกนน าอนามัย ร่วมใจบริการ เพ่ือให้

นักเรียนแกน

น าอนามัยของ

แต่ละหอนอน

มีความรู้ใน

เร่ืองการดูแล

สุขภาพของ

ร่างกาย

เบ้ืองต้นท่ีดูแล

กิจการ

17 กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 2,100.00       2,100.00               เพ่ือก ากับ

ติดตามภาวะ

ทาง

โภชนาการ

กิจการ

18 กิจกรรมส่งต่อนักเรียนเพ่ือพบ

แพทย์ตรามนัด

12,000.00      12,000.00             เพ่ือบริการ

นักเรียนท่ีมี

อาการ

เจ็บป่วยท่ี

จ าเป็นจะต้อง

น าส่ง

โรงพยาบาล

กิจการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร
ส ารอง

จ่าย
Top up ค่าหนังสือ

ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่า

อุปกรณ์
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เป้าประสงค์ท่ี 1 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

มาตรการ 2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

19 Big cleaning day 11,584.00      11,584.00             เพ่ือการ

ส่งเสริมการท า

ความสะอาด

ของแต่ละหอ

นอนให้ถูก

สุขลักษณะ

อนามัยป้องกัน

กิจการ

20 งานพัสดุนักเรียนประจ า 140,428.00    140,428.00           เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์

ส าหรับหอ

นอนนักเรียน

กิจการ

21 กิจกรรมจัดซ้ือของใช้ส่วนตัว 837,750.00    837,750.00           เพ่ือจัดซ้ือ

อุปกรณ์ของใช้

ส่วนตัวให้กับ

นักเรียนทุกคน

อย่างท่ัวถึง

กิจการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร
ส ารอง

จ่าย
Top up ค่าหนังสือ

ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่า

อุปกรณ์
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เป้าประสงค์ท่ี 1 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

มาตรการ 2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

22 กิจกรรมจัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน 374,928.00    374,928.00       เพ่ือให้

นักเรียนมี

เคร่ืองแบบ

นักเรียนท่ี

ถูกต้องตาม

มาตราฐาน

การศึกษาและ

ถูกต้องตาม

กฎระเบียบ

ของโรงเรียน

กิจการ

23 โครงการสถานศึกษาสีขาว 27,700.00      27,700.00         เพ่ือพัฒนา

นักเรียนครู

และบุคลากร

ในโรงเรียนมี

คุณธรรม

จริยธรรมมีจิต

อาสาเสียสละ

ไม่เก่ียวข้อง

กับยาเสพติด

กิจการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร
ส ารอง

จ่าย
Top up ค่าหนังสือ

ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่า

อุปกรณ์
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เป้าประสงค์ท่ี 1 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

มาตรการ 2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

24 โครงการเสริมวินัย หัวใจราช

ประชา

44,443.00      44,443.00             เพ่ือให้นักเรียน

ใหม่ในปี

การศึกษา

2562เกิดความ

เข้าใจเก่ียวกับ

รเบียบการ

ปฎิบัติและ

กิจการ

25 โครงการราชประชาอุ่นใจ 35,000.00      35,000.00             เพ่ือให้

นักเรียนมี

หลักประกัน

เม่ือเกิด

อุบัติเหตุท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

กิจการ

26 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 19,850.00      19,850.00             เพ่ือให้

สถานศึกษา

สามารถ

ขับเคล่ือน

คุณธรรม

กิจการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร
ส ารอง

จ่าย
Top up ค่าหนังสือ

ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่า

อุปกรณ์
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เป้าประสงค์ท่ี 1 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

มาตรการ 2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

27 ประเมินภาวะการเจริญเติบโต

ของนักเรียน

เพ่ือประเมิน

ภาวะการ

เจริญเติบโต

ของนักเรียนให้

เป็นไปตาม

ช่วงวัยของ

งบประมาณฯ

28 กิจกรรมก าหนดรายการอาหาร เพ่ือการมีส่วน

ร่วมของทุก

ส่วนในการ

ก าหนด

รายการ

อาหารของ

งบประมาณฯ

29 กิจกรรมให้ความรู้โภชนาการ เพ่ือจัดอบรม

ให้ความรู้ด้าน

โภชนาการแก่

นักเรียน

งบประมาณฯ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร
ส ารอง

จ่าย
Top up ค่าหนังสือ

ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่า

อุปกรณ์
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เป้าประสงค์ท่ี 1 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

มาตรการ 2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

30 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม

โรงอาหาร

เพ่ือก ากับ

ติดตามความ

สะอาดของโรง

อาหารให้ถูก

สุขลักษณะ

ตามโภชนาการ

งบประมาณฯ

31 กิจกรมตรวจสอบสารปนเป้ือน

ในอาหาร

7,500.00       7,500.00        เพ่ือตรวจสอบ

การปนเป้ือน

ของสารใน

อาหาร

งบประมาณฯ

รวมท้ังส้ิน 1926,527.00   132,253.00      7,500.00    -      1367,496.00    -       -           -       425,718.00   

แผนปฏิบัติการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบ่ี ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้า 60


