
103 กิจกรรมแบบบันทึก ไตรรงค์

 โฮมรูม การเรียนการสอน

8,312.00         8,312.00       เพ่ือให้

นักเรียนมี

ความรู้ความ

เข้าใจในเร่ือง

กิจกรรม

ไตรรงค์ มี

จิตส านึกใน

วิชาการ

104 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 20,780.00        20,780.00     

105 กิจกรรมทักษะ

ความสามารถ นักเรียนด้าน

9,640.00         9,640.00       

106 กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถ่ินไทย 4,960.00         4,960.00       เพ่ือให้นักเรียน

ได้เรียนรู้

ประเพณีไทย

และอนุรักษ์ไว้

ซ่ึงความเป็น

ไทย

วิชาการ

ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

นักเรียนมีส่วน

ในวันส าคัญ

ทางศาสนา 

สืบทอด

วิชาการ

ค่า

กิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ
ค่าอุปกรณ์

การเรียน
บริหาร ส ารองจ่าย Top up

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

มาตรการ 9 สร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์
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ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่า

กิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ
ค่าอุปกรณ์

การเรียน
บริหาร ส ารองจ่าย Top up

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

มาตรการ 9 สร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์

107 กิจกรรมไหว้ครูมโนราห์ 17,600.00        17,600.00    เพ่ือให้

นักเรียน

ตระหนักถึง

ความส าคัญ

ของวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน และ

อนุรักษ์วัฒนา

ธรรมท้องถ่ิน

วิชาการ

108 กิจกรรมลอยกระทง 24,500.00        24,500.00     ส่งเสริมปลูกฝัง

ให้นักเรียน ได้

ร่วมสืบสาน

ประเพณี

วัฒนธรรมไทย

และจัดโอกาส

ให้นักเรียนได้

เรียนรู้และเข้า

กิจการ
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ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่า

กิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ
ค่าอุปกรณ์

การเรียน
บริหาร ส ารองจ่าย Top up

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

มาตรการ 9 สร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์

109 กิจกรรมวันเด็ก 59,198.00        59,198.00    เพ่ือให้

นักเรียน

ตระหนักใน

บทบทาและ

หน้าท่ีของ

กิจการ

110 กิจกรรมวัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ 26,700.00        26,700.00    
กิจการ

111 กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห์ 2,400.00         24,000.00     กิจการ

112 กิจกรรมท าบุญตักบาตร 29,290.00        29,290.00     เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนและ

บุคลากรได้

ปฏิบัติตนเป็น

พุทธศาสนิกชน

วิชาการ

113 กิจกรรมไหว้ครู 35,070.00        35,070.00     เพ่ือปลูก

จิตส านึกให้แก่

นักเรียนและ

เกิดความ

ตระหนัก และ

ความส าคัญ

ของครู

วิชาการ

เพ่ือส่งสริมให้

นักเรียนมี

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์
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ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่า

กิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ
ค่าอุปกรณ์

การเรียน
บริหาร ส ารองจ่าย Top up

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

มาตรการ 9 สร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์

114 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 16,600.00        16,600.00    เพ่ือส่งเสริม

และพัฒนา

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ของนักเรียน 

ตามแนวพระ

บรมราโชบาย

12 ข้อและ

ค่านิยมหลัก12

วิชาการ

115 สร้างร้ัวก าแพง ห่างไกลยาเสพติด 21,500.00        21,500.00    เพ่ือนักเรียนมี

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

 ตามค่านิยม

12ประการ มี

ความรู้ความ

กิจการ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบ่ี ปีงบประมาณ 2565 หน้า 84



ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่า

กิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ
ค่าอุปกรณ์

การเรียน
บริหาร ส ารองจ่าย Top up

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

มาตรการ 9 สร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์

116 กิจกรรมร้องร า ท าเพลง 40,000.00        40,000.00     ส่งเสริมทักษะ

กิจกรรมให้กับ

นักเรียนหอ

นอนได้มีความ

กล้าแสดงออก

 สนุกสนานใน

หอพัก

กิจการ

117 งานดูแลนักเรียนประจ า 

หอพักสวยด้วยมือเรา

102,217.00      102,217.00   เพ่ือให้หอพักมี

ความสะอาด

ร่มร่ืนและน่าอยู่

กิจการ

118 กิจกรรมเด็กดีประจ าหอนอน 21,500.00        21,500.00    เพ่ือเป็นการ

ยกย่อง

นักเรียนท่ีเป็น

แบบอย่างท่ีดี

ตาม

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

 และการใช้

ชีวิตอยู่ในหอ

กิจการ
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ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่า

กิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ
ค่าอุปกรณ์

การเรียน
บริหาร ส ารองจ่าย Top up

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

มาตรการ 9 สร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์

119 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ   

        (13 ตุลาคม)

2,000.00         2,000.00     

120 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ   

        (23 ตุลาคม)

2,000.00         2,000.00     

121 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ   

         (5 ธันวาคม)

2,830.00         2,830.00     

122 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ   

          (28 กรกฎาคม)

3,000.00         3,000.00     

123 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ   

        (12 สิงหาคม )

3,000.00         3,000.00     

รวมท้ังส้ิน 453,097.00     156,552.00   12,830.00   40,000.00    265,315.00  -         -         -         -         

ครู บุคลาการ

ทางศึกษาและ

นักเรียน

ตระหนักถึง

ความส าคัญ

และแสดง

ความจงรักภัค

ดีต่อชาติ 

ท่ัวไป

ท่ัวไป

ครู บุคลาการ

ทางศึกษาและ

นักเรียน

ตระหนักถึง

ความส าคัญ

และแสดง

ความจงรักภัค
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