
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565   

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

รายการงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

สถานะของการดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ถึง/
ยกเลิก 

 กลุ่มงานบริหารวิชาการ (60%)* นางศิรากานต์ ไชยชนะ    
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางศิรากานต์ ไชยชนะ    

2) โครงการนิเทศภายในสถานศกึษา  นางวัลภา พรหมท้าว    

3) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การมี

อาชีพสุจริต 

นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 
นางจงกล  สีสุวอ    

4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการศึกษา    นางศิรากานต์  ไชยชนะ 
และคณะ    

5) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ นายสำราญ  คำเป็ง    

6) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
นางศิริวรรณ  ปันทะวงศ์
และคณะ    

7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

8) โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 เด็กพิเศษ เรียนรวม   

นางจงกล  สีสุวอ 
   

9) โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพือ่การพัฒนาที่

ยั่งยืน ฯ 

นางวัลภา  พรหมท้าว 
   

10) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก    

11) โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียนและ

เอกสารการศึกษาและระบบสารสนเทศ 

นางสาวมนัสชนม์ มูลเมือง 
และคณะ 
 

   

12) โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียนทางวชิาการ     นางศิรากานต์  ไชยชนะ    
13) โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียนทางดนตรี นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้ว    
14) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก    
 กลุ่มงานบริหารบุคคล (9%) นายอินทรแ์สง เขียวพันธุ ์    
15) โครงการจ้างบุคลากรเฉพาะทางในการปฏิบตัิ

หน้าที่ในสถานศึกษา 

นายอินทร์แสง เขยีวพันธุ ์
   

16) โครงการพัฒนาบุคลากร นายอินทร์แสง เขยีวพันธุ ์    

17) โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง

ขวัญและกำลังใจ บุคลากร 

นางสรัลชนา  เฟื่องฟ ู
   



รายการงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

สถานะของการดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ถึง/
ยกเลิก 

18) โครงการศึกษาดูงาน สุขเกษม วันเกษียณ นายอินทรแ์สง เขียวพันธุ ์    
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน (4%)               นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส    
19) โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส

และคณะ 
   

 กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ (5%)      นายพชรกร  ดวงสว่าง    
20) โครงการการเงินและบญัชี นางสุรีย์พร  หมื่นใจ    

21) โครงการพัฒนางานพัสดุ และครุภัณฑ ์ นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส 
และคณะ    

22) โครงการอาหารกลางวัน นางศศิพัชร ชงโคสันติสุข    

23) โครงการสหกรณ์โรงเรียน  นายปริญ อิ่มนิธกิุล    

24) โครงการธนาคารโรงเรียน  นางสาวเมธาวี  คำรินทร์    

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (12%)* นายสำราญ  คำเป็ง    
25) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดร.ปรียาดา ทะพิงค์แก    

26) โครงการระบบงานธุรการ 
นางสาวสุทธิดา   เกิดมี
และคณะ 

   

27) โครงการความสัมพันธ์กับชมุชน นางณัฐกาญจน์ ศรีลาชัย    

28) โครงการการประชาสัมพนัธ์ทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านสนัปา่สัก 

นายปริญ  อิ่มนิธิกลุ 
   

29) โครงการการรับนักเรียน ปกีารศึกษา 2566 นายปริญ  อิ่มนิธิกลุ    
30) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้

ในการจัดการเรียนการสอน 

นายภาคภูมิ  วงศ์วรรณา 
   

31) โครงการยานพาหนะ นายปวัสน์ศักดิ์  รินไชยยา    
32) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ นายสำราญ  คำเป็ง    

33) โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ นายภาคภูมิ  วงศ์วรรณา    

 กลุ่มงานกิจการนักเรียน  (10%)                นางสรัลชนา  เฟื่องฟ ู    

34) โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน 
นายอินทร์แสง  เขียวพันธ ์

นางสรัลชนา  เฟื่องฟ ู    

35) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลและ

ช่วยเหลือนักเรียน 

นางมยุรี  ไชยวงศ ์
นางสาวเมธาวี  คำรินทร์ 
นางจงกล  สีสุวอ 

   



รายการงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

สถานะของการดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ถึง/
ยกเลิก 

36) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์ 
   

37) โครงการพัฒนากิจการลูกเสือโรงเรียนบ้านสนั
ป่าสัก 

นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์ 
   

38) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ นางณิชกุล ต้อตานา    

39) โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 
นางสุธารัตน์  ปวงจักร์ทา 

นายปวัสน์ศักดิ์  รินไชยยา 

นางพงศกร  สุริยา 

   

40) โครงการบูรณาการวันสำคญั นางสรัลชนา  เฟื่องฟ ู    
41) โครงการสถานศึกษาสีขาว นายพชธกร  ดวงสว่าง    

42) โครงการปัจฉิมนิเทศ นายอินทร์แสง เขยีวพันธ ์    
สรุปจำนวน(โครงการ)  2 25 15 

 

 

      

 


