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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1.1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

มาตรฐาน สพฐ. 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินนอก

งบประมาณ 
ฝ่าย/งาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1)โครงการห้องสมุดพระเทพ 
  1.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
   ออก เขียนได้ อ่านคล่อง 
   เขียนคล่องคิดเลขเป็น 
   1.2 กิจกรรมยอดนักอ่าน 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (3,000) - ครูกาญจนา 
ครูณัฐวดี 

            
            
            
            
            
            

 2) โครงการพัฒนาทักษะ 
การคิดและแก้ปัญหา 
  2.1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
  2.2 กิจกรรม English is fun in   
       ASEAN  

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (3,500) 
 

 

 ครูลัดดา             
            
            
            

3) โครงการส่งเสริมความ 
สามารถด้านวิชาการและ 
การสร้างนวัตกรรม 
   3.1 กิจกรรมโครงงานวิชาการ 
   ระดับชั้นเรียน 
   3.2 กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (2,500) 
 
 

 

 ครูสาวิตรี/ 
ครูวีระพงษ์ 
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กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1.1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน(ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

มาตรฐาน สพฐ. 
เงินอุดหนุนราย

หัว 
เงินนอก

งบประมาณ 
ฝ่าย/งาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 4) โครงการ Data online  
Banthin school 
   4.1 กิจกรรมช ำระค่ำโดเมน
เนมbanthin.ac.th 
   4.2 กิจกรรมจัดอบรมกำรใช้
งำน Google Drive 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (1,000) 
 
 

 

 
 
 

 

ครูเอกชัย             
            
            
            
            

5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5.1 กิจกรรมสอนเสริม 
  5.2 กิจกรรมส่งเสริมความ 
  สามารถด้านการการแข่งขัน 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (5,000) 
 
 

 

(25,000) 
 

ครูวีระพงษ์ 
ครูสาวิตรี 

            
            
            
            
            
            

6) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 6.1 กิจกรรมผักปลอดสารพิษ 
 6.2 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสุจริต 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  (2,000) 
1,000 
1,000 

 
 
 

ครูสมคิด 
ครูสมคิด 
ครูสมคิด 
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กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1.1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน(ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

มาตรฐาน สพฐ. 
เงินอุดหนุนราย

หัว 
เงินนอก

งบประมาณ 
ฝ่าย/งาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7) โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 7.1 กิจกรรมทบทวนหลักสูตร
ของโรงเรียน 
 7.2 กิจกรรมจัดหา ปพ.ต่าง ๆ 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (2,000) 
 
 

 

 
 
 

 

ครูสาวิตรี 
ครูวีรพงษ์ 

            
            
            
            
            

8) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 
PLC 
 8.1 กิจกรรม PLC การจัดการ
เรียนรู้ 
 8.2 กิจกรรม PLC คุณธรรม 
 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (500) 
 
 

 

 ครูวีระพงษ์ 
ครูสาวิตรี 

            
            
            
            
            
            

9) โครงการพัฒนาทักษะ 
ด้าน ICT 
    - กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (1,000)  ครูเอกชัย             
            
            

10) โครงการส่งเสริมทักษะ  
ภาษาต่างประเทศ  Merry 
Christmas & Happy New Year 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (1,000)  ครูณัฐวดี             
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กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1.1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

มาตรฐาน สพฐ. 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินนอก

งบประมาณ 
ฝ่าย/งาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11)โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   11.1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ 
   11.2 กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  (6,300) ครูลัดดา  
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กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.2 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

มาตรฐาน สพฐ. 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินนอก

งบประมาณ 
ฝ่าย/งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1)โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดี 

1.1กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
  1.2 กิจกรรมสภานักเรียน 
  1.3 กิจกรรมกลุ่มสี 
  1.4 กิจกรรมออมทรัพย์ 
  1.5 กิจกรรมสหกรณ์ 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (10,000) 
 
1,000 

 
9,000 

 

 
 
 
 
 

 

ครูสุชีลา 
ครูสมคิด 

            
            
            
            
            

            
            
            

2) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  2.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
   2.2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  (1,000) 
1,000 

- 

ครูสุชีลา             
            
            
            

3) โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3.1 กิจกรรมฟ้อนร าแบบไทลื้อ 
   3.2 กิจกรรมวันสืบสานวฒันธรรม 
         ไทลื้อ 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (1,000) 
 

500 
500 

 ครสูาวิตรี 
ครูณัฐวดี 
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กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.2 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

มาตรฐาน สพฐ. 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินนอก

งบประมาณ 
โครงการ/
กิจกรรม 

2563 2564 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4). โครงการส่งเสริมระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4.1 กิจกรรมรู้จักนักเรียน 
 4.2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
 4.3 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน  
       ป้องกันนักเรียน 
 4.4 กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน 
 4.5 กิจกรรมส่งต่อ 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1,000 เทศบาล 
 

ครสูุชีลา 
ครูลัดดาวัลย์ 

            
            
            
            
            
            
            

5) โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 5.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 5.2 กิจกรรมเดินรณรงค์ต้าน 
ยาเสพติด 
 5.3 กิจกรรมครู D.A.R.E 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (5,000) 
 

5,000 

 
 

ครธูวัชชัย 
ครูณัฐวดี 

            
            
            
 
 

           

            
6) โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ 
  6.1 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  6.2 กิจกรรมงานอนามัย ร.ร. 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (1,000) 
500 
500 

 ครูสมคิด 
ครูสุชีลา 

            
            
            
            

7) โรงเรียนปลอดขยะ 
  7.1 กิจกรรมการคัดแยกขยะโดย
อาศัยหลัก 5R 
 

มฐ.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1,000  ครูกาญจนา 
ครูลัดดาวัลย์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

มาตรฐาน สพฐ. 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินนอก

งบประมาณ 
ฝ่าย/งาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

มฐ.2 ด้านกระบวนการ 
บริหารและการจัดการ 

(2,000) (1,000) ผอ.พัชรินทร์             
            

2. โครงการส่งเสริมระบบ 
บริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา 
  2.1 กิจกรรมนิเทศภายใน 
  2.2 กิจกรรม 5 ส 
  2.3 กิจกรรมภาคีเครือข่าย 
       พัฒนาการศึกษา 
2.4 กิจกรรมซ่อมแซมครภุัณฑ ์
2.5 กิจกรรมส่งเสรมิวิธีปฏิบัต ิ
     ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

มฐ.2 ด้านกระบวนการ 
บริหารและการจัดการ 

(30,000) 
 
 

500 
7,500 
1,000 

 
20,000 
1,000 

 ผอ.พัชรินทร์
ครูธวัชชัย 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  4.1 กิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
  4.2 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

มฐ.2 ด้านกระบวนการ 
บริหารและการจัดการ 

(20,000) 
 

20,000 
 
- 

 ผอ.พัชรินทร์             
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กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

มาตรฐาน สพฐ. 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินนอก

งบประมาณ 
ฝ่าย/งาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน    
5.4 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
5.3 กิจกรรมสวนหย่อมหน้าอาคาร 3 

มฐ.2 ด้านกระบวนการ 
บริหารและการจัดการ 

(20,000) 
 

15,578 

 
 

4422 

 
 
ครูธวัชชัย 

 

 
 

           

            
            

6) โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
   6.1 งานบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ์
        เพื่อการเรียนการสอน 
   6.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6.3 กิจกรรมจัดหาสื่อนวัตกรรมการศึกษา  
       8 กลุ่มสาระ 

มฐ.2 ด้านกระบวนการ 
บริหารและการจัดการ 

 (12,000) 
 

 

ครูเอกชัย             
            
            
            
            

7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
   ทางการศึกษา (เรียนฟรี) 
   7.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   7.2 ค่าหนังสือ 
   7.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
   7.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      7.5.1 กิจกรรมลูกเสือ 
      7.5.2 กิจกรรมทัศนศึกษา  
      7.5.3 กิจกรรมส่งเสริมICT 

มฐ.2 ด้านกระบวนการ 
บริหารและการจัดการ 

(167,572) 
 

33,480 
65,011 
36,270 
44,640 

 
 
 
 
 

 

ครูธวัชชัย 
 
ครูธวัชชัย 
ครูธวัชชัย 
ครูธวัชชัย 
 
ครูสมคิด 
ครูธวัชชัย 
ครูเอกชัย 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

8) โครงการจัดซื้อวัสดุ 
ส านักงานฯ (ธุรการ) 

มฐ.2 ด้านกระบวนการ 
บริหารและการจัดการ 

(10,000)  น.ส.มยุรีรณ์             
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กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

มาตรฐาน สพฐ. 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินนอก

งบประมาณ 
ฝ่าย/งาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9) โครงการพัฒนางานพัสดุ มฐ.2 ด้านกระบวนการ 
บริหารและการจัดการ 

2,000  ครูธวัชชัย             

10) โครงการจัดซื้อและจัดซ่อมวัสดุครุ  
    ประชาสัมพันธ์ 

มฐ.2 ด้านกระบวนการ 
บริหารและการจัดการ 

7,000  ครูเอกชัย             

 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

มาตรฐาน สพฐ. 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินนอก

งบประมาณ 
ฝ่าย/งาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
1.1 กิจกรรมสนับสนุน 
ในชั้นเรียน (สนับสนุนรายหัว) 
1.2 กิจกรรมจัดบรรยากาศ 
แหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียน 

มฐ.3 ด้านกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

27,400 
17,400 

     10,000 

 ครสูาวิตรี 
 

 
 

           

            
            
            
            

            
 


