
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประจําปรอบ 6 เดือน

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎรบํารุง)
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎรบํารุง)
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการประจําปการศึกษา 2565 ระดับขั้นพ้ืนฐาน























































































































































































































ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
1 ก.ย. 65 ท ำเคร่ืองมือ ัดผล(แบบทด อบ) มีเอก าร ัดและประเมินผลกลางภาคเรียนท่ี 1/65 - -

กลางภาคเรียนท่ี 1/65 ใช้งบประมาณจากโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จัดกิจกรรม อนเ ริมเพ่ิมพูนค ำมรู้ นักเรียนช้ันมัธยม ึก ำปีท่ี 3 - -

ู่ O-NET และ กิจกรรม อนเ ริมเติม NT ช้ันประถม ึก าปีท่ี 3 และ 6 ร่ มกิจกรรม
 ภาคเรียนท่ี 1 ก า นด 10 ัน ทุก ันเ าร์

ต้ังแต่ ันท่ี 20 ิง าคม - 12 พฤ จิกายน 65

ยังไม่ได้สรุปงบประมาณท่ีใช้

กิจกรรมการเรียนการ อนธรรม ึก า นักเรียนช้ันมัธยม ึก ำปีท่ี 1 จ ำน น 2 ้อง - -

ช้ันมัธยม ึก าปีท่ี 3 และประถม ึก าปีท่ี 6
เรียนธรรม ึก าช้ันตรี จ าน น 15 คร้ัง
ยังไม่ได้สรุปงบประมาณท่ีใช้
⚫ งบประมาณโครงการ 213,000 บาท
⚫  ใช้ไป   -   บาท
⚫ คงเ ลือ 213,000 บาท

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

รายงานโครงการ พัฒนาและ ่งเ ริมทางด้าน ิชาการ แผนงาน กลุ่มบริ ารงาน ิชาการ โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน กันยายน พ. . 2565

( นางอุไร รรณ  แย้มละออ )



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
1 ก.ย. 65  กิจกรรมพัฒนา ลัก ูตร ได้ด าเนินการปรับ ลัก ูตรต้ังแต่ 4 เม ายน บางกลุ่ม าระฯ มีครู -

2565 แต่ยังได้รับ ลัก ูตรจากแตละกลุ่ม าระฯ จ าน นน้อย
ไม่ครบ ขาด ลัก ูตรกลุ่ม าระฯ ุข ึก าฯ
หมายเหตุ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมอบรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการเม่ือ ันท่ี 5 เม ายน 2565 - -

เน้นผู้เรียนเป็น  าคัญ ครูทุกคนเข้าร่ มกิจกรรมอบรมใน ันดังกล่า
หมายเหตุ ใช้งบประมาณโครงการครูมืออาชีพ

จัดซ้ือใช้ ั ดุอุปกรณ์ของครูผู้ อนทุกคน/ จัดซ้ือ ั ดุในการท าเอก ารธุรการช้ันเรียนและ - -

้องปฏิบัติการทุก ้อง ั ดุในการจัดการเรียนการ อน 4 คร้ัง ร มท้ัง
จ่ายค่าถ่ายเอก ารเพ่ือท าเอก ารธุรการช้ันเรียน
ร มใช้เงินไป 27,173.77 บาท
⚫ งบประมาณโครงการ 182,000 บาท
⚫  ใช้ไป 27,173.77 บาท
⚫ คงเ ลือ 154,826.23 บาท

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

รายงานโครงการ พัฒนา ลัก ูตรกระบ นการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน แผนงาน กลุ่มบริ ารงาน ิชาการ โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน กันยายน พ. . 2565

( นางอุไร รรณ  แย้มละออ )



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

๑. กิจกรรมหน้าเสาธง ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์

๒. กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน ๒. ยังไม่ได้ดำเนินการ

    ปีการศึกษา 2565

๓. กิจกรรมส่งเสริมวินัย ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ  

วัตถุประสงค์

๔. กิจกรรมวินัยจราจร ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์

๕. กิจกรรมบริเวณรับผิดชอบ ๕. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ

    ความสะอาด วัตถุประสงค์

๖. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๖. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์

๗. กิจกรรมสภานักเรียน ๗. ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๘. กิจกรรมกลุ่มสี ๘. ยังไม่ได้ดำเนินการ

กิจกรรมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

             (นายรณกร รักษ์ศิลป)

รายงานโครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน แผนงาน กลุ่มงานนโยบายพิเศษ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ค. ๖๕.



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

๑. กิจกรรมหน้าเสาธง ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์

๒. กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน ๒. ยังไม่ได้ดำเนินการ

    ปีการศึกษา 2565

๓. กิจกรรมส่งเสริมวินัย ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ  

วัตถุประสงค์

๔. กิจกรรมวินัยจราจร ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์

๕. กิจกรรมบริเวณรับผิดชอบ ๕. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ

    ความสะอาด วัตถุประสงค์

๖. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๖. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์

๗. กิจกรรมสภานักเรียน ๗. ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๘. กิจกรรมกลุ่มสี ๘. ยังไม่ได้ดำเนินการ

กิจกรรมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

             (นายรณกร รักษ์ศิลป)

รายงานโครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน แผนงาน กลุ่มงานนโยบายพิเศษ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มิ.ย. ๖๕.



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

๑. กิจกรรมหน้าเสาธง ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์

๒. กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน ๒. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

    ปีการศึกษา 2565

๓. กิจกรรมส่งเสริมวินัย ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ  

วัตถุประสงค์

๔. กิจกรรมวินัยจราจร ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์

๕. กิจกรรมบริเวณรับผิดชอบ ๕. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ

    ความสะอาด วัตถุประสงค์

๖. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๖. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์

๗. กิจกรรมสภานักเรียน ๗. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์

๘. กิจกรรมกลุ่มสี ๘. ยังไม่ได้ดำเนินการ

กิจกรรมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

             (นายรณกร รักษ์ศิลป)

รายงานโครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน แผนงาน กลุ่มงานนโยบายพิเศษ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ก.ค. ๖๕.



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

๑. กิจกรรมหน้าเสาธง ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์

๒. กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน ๒. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

    ปีการศึกษา 2565

๓. กิจกรรมส่งเสริมวินัย ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ  

วัตถุประสงค์

๔. กิจกรรมวินัยจราจร ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์

๕. กิจกรรมบริเวณรับผิดชอบ ๕. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ

    ความสะอาด วัตถุประสงค์

๖. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๖. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์

๗. กิจกรรมสภานักเรียน ๗. อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์

๘. กิจกรรมกลุ่มสี ๘. ยังไม่ได้ดำเนินการ

กิจกรรมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

             (นายรณกร รักษ์ศิลป)

รายงานโครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน แผนงาน กลุ่มงานนโยบายพิเศษ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ส.ค. ๖๕.



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

๑.ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง นักเรียนโรงเรียนวัด

นางสาว

๑.จะเร่ิมดําเนินการ วันที่ ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ และดําเนินการ

ตลอดปีการศึกษา

๕.กิจกรรม เพ่ือนที่ปรึกษา YC 

๒.จะเร่ิมดําเนินการ ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ และดำเนินการตลอดปี

การศึกษา

........................................  ผู้รายงานโครงการ

        (นางสาวศิริญญา มาตย์ภูธร)

รายงานโครงการนโยบายพิเศษ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ค. ๖๕.



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

๑.ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง นักเรียนโรงเรียนวัด

นางสาว

๑.กําลังดําเนินการ และ

ดำเนินการตลอดปีการศึกษา

๕.กิจกรรม เพ่ือนที่ปรึกษา YC 
๒.กําลังดําเนินการ และ

ดำเนินการตลอดปีการศึกษา

........................................  ผู้รายงานโครงการ

        (นางสาวศิริญญา มาตย์ภูธร)

รายงานโครงการนโยบายพิเศษ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มิ.ย. ๖๕.



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

๑.ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง นักเรียนโรงเรียนวัด

นางสาว

๑.กําลังดําเนินการ และ

ดำเนินการตลอดปีการศึกษา

๕.กิจกรรม เพ่ือนที่ปรึกษา YC 
๒.กําลังดําเนินการ และ

ดำเนินการตลอดปีการศึกษา

........................................  ผู้รายงานโครงการ

        (นางสาวศิริญญา มาตย์ภูธร)

รายงานโครงการนโยบายพิเศษ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ก.ค. ๖๕.



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

๑.ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง นักเรียนโรงเรียนวัด

นางสาว

๑.กําลังดําเนินการ และ

ดำเนินการตลอดปีการศึกษา

๕.กิจกรรม เพ่ือนที่ปรึกษา YC 
๒.กําลังดําเนินการ และ

ดำเนินการตลอดปีการศึกษา

........................................  ผู้รายงานโครงการ

        (นางสาวศิริญญา มาตย์ภูธร)

รายงานโครงการนโยบายพิเศษ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ส.ค. ๖๕.











วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)
๓. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม จัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค.๖๕ - -

ภาษาต่างประเทศ Joyful Merry 

Christmas

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

จัดกิจกรรมในเดือน ก.พ. ๖๕

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

๕. กิจกรรม Advance Foreign จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
Language Camp (ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

*หมายเหตุ งบประมาณโครงการ ๒๖๗,๐๐๐ บาท

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

๒. กิจกรรม English reads aloud

รายงานโครงการสังคมน่าอยู่ เรียนรู้ต่างภาษา แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ค. ๖๕. ๑. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดย

เจ้าของภาษา

ครูลิซ่าจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม 

๑๕ คาบ (โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา เดือน

ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)

-

๔. กิจกรรมสุขสันต์วันตรุษจีน - -

-

จะเร่ิมการดําเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. ๖๕

( นางสาวนุชนาฎ  เฉยบํารุง )

- -

- -



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)
๓. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม จัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค.๖๕ - -

ภาษาต่างประเทศ Joyful Merry 

Christmas

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

จัดกิจกรรมในเดือน ก.พ. ๖๕

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

๕. กิจกรรม Advance Foreign จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
Language Camp (ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

*หมายเหตุ งบประมาณโครงการ ๒๖๗,๐๐๐ บาท

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

( นางสาวนุชนาฎ  เฉยบํารุง )

- -

๔. กิจกรรมสุขสันต์วันตรุษจีน

- -

มิ.ย. ๖๕.

๒. กิจกรรม English reads aloud อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม โดยมี  

นักเรียนช้ัน ป.๕-๖ ให้ความรู้

- -

รายงานโครงการสังคมน่าอยู่ เรียนรู้ต่างภาษา แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดย

เจ้าของภาษา

ครูลิซ่าจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม 

๑๕ คาบ (โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา เดือน

ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)

- -



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)
๓. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม จัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค.65 - -

ภาษาต่างประเทศ Joyful Merry 

Christmas

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

จัดกิจกรรมในเดือน ก.พ. ๖๕

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

๕. กิจกรรม Advance Foreign จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
Language Camp (ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

*หมายเหตุ งบประมาณโครงการ ๒๖๗,๐๐๐ บาท

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

- -

-

๒. กิจกรรม English reads aloud อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม โดยมี  

นักเรียนช้ัน ป.๕-๖ ให้ความรู้

๔. กิจกรรมสุขสันต์วันตรุษจีน - -

( นางสาวนุชนาฎ  เฉยบํารุง )

- -

รายงานโครงการสังคมน่าอยู่ เรียนรู้ต่างภาษา แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ก.ค. ๖๕. ๑. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดย

เจ้าของภาษา

ครูลิซ่าจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม 

๑๕ คาบ (โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา เดือน

ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)

-



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)
๓. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม จัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค.๖๕ - -

ภาษาต่างประเทศ Joyful Merry 

Christmas

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

จัดกิจกรรมในเดือน ก.พ. ๖๕

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

๕. กิจกรรม Advance Foreign จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
Language Camp (ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

*หมายเหตุ งบประมาณโครงการ ๒๖๗,๐๐๐ บาท

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

( นางสาวนุชนาฎ  เฉยบํารุง )

- -

รายงานโครงการสังคมน่าอยู่ เรียนรู้ต่างภาษา แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ส.ค. ๖๕. ๑. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดย

เจ้าของภาษา

ครูลิซ่าจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม 

๑๕ คาบ (โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา เดือน

ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)

-

- -

-

๒. กิจกรรม English reads aloud อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม โดยมี  

นักเรียนช้ัน ม.๔-๖ ให้ความรู้

๔. กิจกรรมสุขสันต์วันตรุษจีน - -



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
1. กิจกรรม ิชาการ ยังไม่มีการด าเนินกิจกรรมและใช้งบประมาณ
2. กิจกรรมคุณธรรม/

ลูกเ ื /เนตรนารี
จะด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเ ื  ภาคเรียนท่ี 2/2565 (ยัง
ไม่มีการใช้งบประมาณ)

3. กิจกรรมทั น ึก า จะด าเนินการจัดกิจกรรมทั น ึก า ภาคเรียนท่ี 2/2565 (ยัง
ไม่มีการใช้งบประมาณ)

4. กิจกรรมกี า ี จะด าเนินกิจกรรมกี า ีในเดื น ธ.ค. 65 (ยังไม่ใช้งบประมาณ)

ค่า ินเต ร์เน็ต 3BB เดื น เม.ย. 65 (749 บาท) - -

ค่า ินเต ร์เน็ต 3BB เดื น พ.ค. 65 (749 บาท) - -

ยู่ในระ ่างด าเนินกิจกรรมบูรณาการกับลูกเ ื จิต า า (ยัง
ไม่มีการใช้งบประมาณ) - -

นักเรียน ม.4 จะไปทด บร่างกายและรายงานตั  น ท.

* มายเ ตุ งบประมาณโครงการ 750,000 บาท ใช้ไป 1,498 บาท คงเ ลื  748,502 บาท 

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนงาน กลุ่มบริ ารงานงบประมาณ โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ. . 2565

5. กิจกรรม ICT

( นาง า นุชนาฎ  เฉยบ ารุง )

6. กิจกรรมจิต า า

พ.ค. 65.



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
1. กิจกรรม ิชาการ นักเรียน ม.3 จะร่ มกิจกรรม บรมคร บครั พ เพียง 26 ก.ค. 65 

(ค่า า ารกลาง ันและ า าร ่าง 4,235 บาท)

2. กิจกรรมคุณธรรม/

ลูกเ ื /เนตรนารี
จะด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเ ื  ภาคเรียนท่ี 2/2565 (ยังไม่มี
การใช้งบประมาณ)

3. กิจกรรมทั น ึก า ั น้า ายช้ันด าเนินการประชุมครูใน ายช้ัน เพ่ื เลื ก ถานท่ีและ
ก า นด ันท่ีใ ้ชัดเจน โดยด าเนินกิจกรรมใ ้แล้ เ ร็จในเดื น
ิง าคม 2565 เน่ื งจาก ถานการณ์การแพร่ระบาดข งโรคติด

เช้ื ไ รั โคโรนา 2019 ท่ี าจจะกลับมาแพร่ระบาดใ ญ่ ีกคร้ัง 
โดย ั น้า ายช้ันด าเนินการจัดท าบันทึกข้ ค ามข ซ้ื /ข จ้างท่ี
จะใช้ในกิจกรรมทั น ึก าใ ้เป็นไปตามระเบียบฯ ย่างเคร่งครัด

4. กิจกรรมกี า ี จะด าเนินกิจกรรมกี า ีในเดื น ธ.ค. 65 (ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

ค่า ินเต ร์เน็ต 3BB เดื น เม.ย. 65 (749 บาท) - -

ค่า ินเต ร์เน็ต 3BB เดื น พ.ค. และ มิ.ย. 65 (1,498 บาท) - -

ยู่ในระ ่างด าเนินกิจกรรมบูรณาการกับลูกเ ื จิต า า (ยังไม่มี
การใช้งบประมาณ) - -

นักเรียน ม.4 ไปทด บร่างกายและรายงานตั  น ท. (ค่ารถรับ- ่ง
 1,200 บาท) - -

* มายเ ตุ งบประมาณโครงการ 750,000 บาท ใช้ไป 3,447 บาท คงเ ลื  746,553 บาท 
……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

( นาง า นุชนาฎ  เฉยบ ารุง )

มิ.ย. 65.

6. กิจกรรมจิต า า

รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนงาน กลุ่มบริ ารงานงบประมาณ โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ. . 2565

5. กิจกรรม ICT



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
นักเรียน ม.3 ร่ มกิจกรรม บรมคร บครั พ เพียง 26 ก.ค. 

65 (ค่า า ารกลาง ันและ า าร ่าง 4,235 บาท)

- -

นักเรียน ม.2 จะร่ มกิจกรรม บรมป้ งกันพฤติกรรมฯ 18 

.ค. 65 (ค่า า ารกลาง ันและ า าร ่าง 2,875 บาท)

2. กิจกรรมคุณธรรม/

ลูกเ ื /เนตรนารี
นักเรียน ม.1-3 จะเข้าค่ายลูกเ ื -เนตรนารี ช่ งเดื น พ.ย. 

65 ก าลังด าเนินการก า นด ถานท่ีและ ัน

นักเรียน .2-3 จะไปทั น ึก า ณ พิพิธภัณฑ์เด็กฯ 30 .ค. 

65 (ค่ารถรับ- ่ง 15,000 บาท)

นักเรียน ป.1 จะไปทั น ึก า ณ พิพิธภัณฑ์เด็กฯ 23 .ค. 

65 (ค่ารถรับ- ่ง 10,000 บาท)

นักเรียน ป.2 จะไปทั น ึก า ณ ัทธา 19 .ค.65 (ค่ารถ 
12,000 บาท)

นักเรียน ป.3 จะไปทั น ึก า ณ พิพิธภัณฑ์เด็กฯ 23 .ค. 

65 (ค่ารถรับ- ่ง 10,000 บาท)

นักเรียน ป.4 จะไปทั น ึก า ณ ุทยานผีเ ื้  9 .ค.65 (ค่า
รถรับ- ่ง 15,000 บาท)

นักเรียน ป.5 จะไปทั น ึก า ณ มิ เซียม ยาม 18 .ค.65 

(ค่ารถรับ- ่ง 15,000 บาท)

นักเรียน ป.6 จะไปทั น ึก า ณ น นุกดรีมเ ิลด์ 15 .ค.

 65 (ค่ารถรับ- ่ง 10,000 บาท)

รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนงาน กลุ่มบริ ารงานงบประมาณ โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน ิง าคม พ. . 2565

ก.ค. 65. 1. กิจกรรม ิชาการ

3. กิจกรรมทั น ึก า



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท

รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนงาน กลุ่มบริ ารงานงบประมาณ โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน ิง าคม พ. . 2565

นักเรียน ม.1-3 จะไปทั น ึก า ณ ิมแพ็คฯ 17 .ค.65 

(ค่า า ารกลาง ันและ า าร ่าง 23,380 บาท)

นักเรียน ม.4-6 จะไปทั น ึก า ณ น นุกดรีมเ ิลด์ 15 

.ค. 65 (ค่า า ารกลาง ันและ า าร ่าง 9,800 บาท)

จัดกิจกรรมกี า ีในเดื น ธ.ค. 65 (ยังไม่ใช้งบประมาณ)

นักเรียนจะเข้าร่ มกิจกรรมแข่งขันกี านักเรียนเยา ชนจัง ัด
มุทร าคร - -

ค่า ินเต ร์เน็ต 3BB เดื น เม.ย. 65 (749 บาท) - -

ค่า ินเต ร์เน็ต 3BB เดื น พ.ค. และ มิ.ย. 65 (1,498 บาท)

- -

ยู่ในระ ่างด าเนินกิจกรรมบูรณาการกับลูกเ ื จิต า า (ยัง
ไม่มีการใช้งบประมาณ) - -

นักเรียน ม.4 ไปทด บร่างกายและรายงานตั  น ท. (ค่ารถ
รับ- ่ง 1,200 บาท) - -

* มายเ ตุ งบประมาณโครงการ 750,000 บาท ใช้ไป 7,682 บาท คงเ ลื  742,318 บาท 

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
( นาง า นุชนาฎ  เฉยบ ารุง )

6. กิจกรรมจิต า า

ก ค

กิจกรรมทั น ึก า

4. กิจกรรมกี า ี

5. กิจกรรม ICT



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
นักเรียน ม.3 ร่ มกิจกรรม บรมคร บครั พ เพียง 26 ก.ค. 
65 (ค่า า ารกลาง ันและ า าร ่าง 4,235 บาท)

- -

นักเรียน ม.2 ร่ มกิจกรรม บรมป้ งกันพฤติกรรมฯ 18 .ค. 
65 (ค่า า ารกลาง ันและ า าร ่าง 2,875 บาท)

- -

นักเรียนเข้าร่ มกิจกรรม Green School and Green 
College รุ่นท่ี 1 16 .ค. 65 (ค่ารถรับ- ่ง 2,000 บาท)

- -

2. กิจกรรมคุณธรรม/
ลูกเ ื /เนตรนารี

นักเรียน ม.1-3 จะเข้าค่ายลูกเ ื -เนตรนารี ระ ่าง 25 - 27
 พ.ย. 65 ณ ค่ายทุ่งเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี

นักเรียน .2-3 ร่ มทั น ึก า ณ พิพิธภัณฑ์เด็กฯ 30 .ค. 
65 (ค่ารถรับ- ่ง 15,000 บาท)

- -

นักเรียน ป.1 ร่ มทั น ึก า ณ พิพิธภัณฑ์เด็กฯ 23 .ค. 65 
(ค่ารถรับ- ่ง 10,000 บาท)

- -

นักเรียน ป.2 ร่ มทั น ึก า ณ ัทธา 19 .ค.65 (ค่ารถ 
12,000 บาท)

- -

นักเรียน ป.3 ร่ มทั น ึก า ณ พิพิธภัณฑ์เด็กฯ 23 .ค. 65 
(ค่ารถรับ- ่ง 10,000 บาท)

- -

นักเรียน ป.4 ร่ มทั น ึก า ณ ุทยานผีเ ื้  9 .ค.65 (ค่า
รถรับ- ่ง 15,000 บาท)

- -

นักเรียน ป.5 ร่ มทั น ึก า ณ มิ เซียม ยาม 18 .ค.65 
(ค่ารถรับ- ่ง 15,000 บาท)

- -

รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนงาน กลุ่มบริ ารงานงบประมาณ โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน กันยายน พ. . 2565

.ค. 65.

3. กิจกรรมทั น ึก า

1. กิจกรรม ิชาการ



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท

รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนงาน กลุ่มบริ ารงานงบประมาณ โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน กันยายน พ. . 2565

นักเรียน ป.6 ร่ มทั น ึก า ณ น นุกดรีมเ ิลด์ 15 .ค. 
65 (ค่ารถรับ- ่ง 10,000 บาท)

- -

นักเรียน ม.1-3 ร่ มทั น ึก า ณ ิมแพ็คฯ 17 .ค.65 
(ค่า า ารกลาง ันและ า าร ่าง 23,380 บาท)

- -

นักเรียน ม.4-6 ร่ มทั น ึก า ณ น นุกดรีมเ ิลด์ 15 .ค.
 65 (ค่า า ารกลาง ันและ า าร ่าง 9,800 บาท)

- -

จัดกิจกรรมกี า ีในเดื น ธ.ค. 65 (ยังไม่ใช้งบประมาณ)

นักเรียนเข้าร่ มกิจกรรมแข่งขันกี าเยา ชนจัง ัด มุทร าคร 
(ค่ารถรับ- ่ง 2,200 บาท) - -
ค่า ินเต ร์เน็ต 3BB เดื น เม.ย. 65 (749 บาท) - -
ค่า ินเต ร์เน็ต 3BB เดื น พ.ค. และ มิ.ย. 65 (1,498 บาท)

- -
ยู่ในระ ่างด าเนินกิจกรรมบูรณาการกับลูกเ ื จิต า า (ยัง

ไม่มีการใช้งบประมาณ)

นักเรียน ม.4 ไปทด บร่างกาย น ท. .ค. 65 (ค่ารถรับ- ่ง 
1,200 บาท) - -

* มายเ ตุ งบประมาณโครงการ 750,000 บาท ใช้ไป 134,937 บาท คงเ ลื  615,063 บาท 

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
( นาง า นุชนาฎ  เฉยบ ารุง )

ค

กิจกรรมทั น ึก า

5. กิจกรรม ICT

4. กิจกรรมกี า ี

6. กิจกรรมจิต า า



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
1. กิจกรรมรณรงค์เน่ืองใน ัปดา ์การงด
ูบบุ ร่ีโลก

ด าเนินการเรียบร้อยแล้

2. กิจกรรมตร จ ุขภาพประจ าปี ยังไม่ได้ด าเนินการ
3. กิจกรรมแปรงฟัน ลังอา าร อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี

การ ึก า
4. กิจกรรมการก าจัดเ า อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมภาคเรียนละ 

1 คร้ัง
5. กิจกรรมล้างมือก่อนทานอา ารและ
ลังการขับถ่าย

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

6. กิจกรรม ่งเ ริมการรับประทาน
อา าร ุก ะอาด ปรา จากอันตราย

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

7. กิจกรรม อย.น้อย ยังไม่ได้ด าเนินการ
8. กิจกรรมอา ารกลาง ัน อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี

การ ึก า
9. กิจกรรมนมโรงเรียน อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี

การ ึก า
10. กิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้า น้า
เ าธง

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

11. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ยังไม่ได้ด าเนินการ ันเ ลาไม่เ มาะ ม อาจจัดประชุมออนไลน์
12. กิจกรรมประกา เ ียงตาม ายของ
โรงเรียนบูรณาการกับราย ิชาแนะแน  
และระบบดูแลช่ ยเ ลือ

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

13. กิจกรรมตร จ ุขภาพจาก
โรงพยาบาล

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ จ าน นบุคลากรตร จ
ุขภาพไม่ครบ 100%

รายงานโครงการ ่งเ ริม ุขภาพ แผนงาน กลุ่มบริ ารงานนโยบายพิเ  โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ. . 2565

พ.ค. 65.



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
14. กิจกรรมอา ารปลอดภัย อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี

การ ึก า
15. กิจกรรม ุขาน่าใช้ อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี

การ ึก า
16. กิจกรรมเด็กไทยท าได้ อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี

การ ึก า

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
(นาง า ุ พร ทิมพิทัก )์

พ ค



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
1. กิจกรรมรณรงค์เน่ืองใน ัปดา ์การงด
ูบบุ ร่ีโลก

ด าเนินการเรียบร้อยแล้

2. กิจกรรมตร จ ุขภาพประจ าปี ยังไม่ได้ด าเนินการ
3. กิจกรรมแปรงฟัน ลังอา าร อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี

การ ึก า
4. กิจกรรมการก าจัดเ า อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมภาคเรียนละ 

1 คร้ัง
5. กิจกรรมล้างมือก่อนทานอา ารและ
ลังการขับถ่าย

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

6. กิจกรรม ่งเ ริมการรับประทาน
อา าร ุก ะอาด ปรา จากอันตราย

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

7. กิจกรรม อย.น้อย อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนน า

8. กิจกรรมอา ารกลาง ัน อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

9. กิจกรรมนมโรงเรียน อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

10. กิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้า น้า
เ าธง

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

11. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ยังไม่ได้ด าเนินการ ันเ ลาไม่เ มาะ ม อาจจัดประชุมออนไลน์
12. กิจกรรมประกา เ ียงตาม ายของ
โรงเรียนบูรณาการกับราย ิชาแนะแน  
และระบบดูแลช่ ยเ ลือ

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

รายงานโครงการ ่งเ ริม ุขภาพ แผนงาน กลุ่มบริ ารงานนโยบายพิเ  โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ. . 2565

มิ.ย. 65.



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
13. กิจกรรมตร จ ุขภาพจาก
โรงพยาบาล

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ จ าน นบุคลากรตร จ
ุขภาพไม่ครบ 100%

14. กิจกรรมอา ารปลอดภัย อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

15. กิจกรรม ุขาน่าใช้ อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

16. กิจกรรมเด็กไทยท าได้ อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
(นาง า ุ พร ทิมพิทัก )์

มิ ย



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
1. กิจกรรมรณรงค์เน่ืองใน ัปดา ์การงด
ูบบุ ร่ีโลก

ด าเนินการเรียบร้อยแล้

2. กิจกรรมตร จ ุขภาพประจ าปี ด าเนินการเรียบร้อยแล้
3. กิจกรรมแปรงฟัน ลังอา าร อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี

การ ึก า
4. กิจกรรมการก าจัดเ า อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมภาคเรียนละ 

1 คร้ัง
5. กิจกรรมล้างมือก่อนทานอา ารและ
ลังการขับถ่าย

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

6. กิจกรรม ่งเ ริมการรับประทาน
อา าร ุก ะอาด ปรา จากอันตราย

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

7. กิจกรรม อย.น้อย อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนน า

8. กิจกรรมอา ารกลาง ัน อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

9. กิจกรรมนมโรงเรียน อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

10. กิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้า น้า
เ าธง

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

11. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ยังไม่ได้ด าเนินการ ันเ ลาไม่เ มาะ ม อาจจัดประชุมออนไลน์
12. กิจกรรมประกา เ ียงตาม ายของ
โรงเรียนบูรณาการกับราย ิชาแนะแน  
และระบบดูแลช่ ยเ ลือ

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

รายงานโครงการ ่งเ ริม ุขภาพ แผนงาน กลุ่มบริ ารงานนโยบายพิเ  โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน ิง าคม พ. . 2565

ก.ค. 65.



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
13. กิจกรรมตร จ ุขภาพจาก
โรงพยาบาล

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ จ าน นบุคลากรตร จ
ุขภาพไม่ครบ 100%

14. กิจกรรมอา ารปลอดภัย อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

15. กิจกรรม ุขาน่าใช้ อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

16. กิจกรรมเด็กไทยท าได้ อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
(นาง า ุ พร ทิมพิทัก )์

ก ค



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
1. กิจกรรมรณรงค์เน่ืองใน ัปดา ์การงด
ูบบุ ร่ีโลก

ด าเนินการเรียบร้อยแล้

2. กิจกรรมตร จ ุขภาพประจ าปี ด าเนินการเรียบร้อยแล้
3. กิจกรรมแปรงฟัน ลังอา าร อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี

การ ึก า
4. กิจกรรมการก าจัดเ า อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมภาคเรียนละ 

1 คร้ัง
5. กิจกรรมล้างมือก่อนทานอา ารและ
ลังการขับถ่าย

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

6. กิจกรรม ่งเ ริมการรับประทาน
อา าร ุก ะอาด ปรา จากอันตราย

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

7. กิจกรรม อย.น้อย อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนน า

8. กิจกรรมอา ารกลาง ัน อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

9. กิจกรรมนมโรงเรียน อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

10. กิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้า น้า
เ าธง

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

11. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ยังไม่ได้ด าเนินการ ันเ ลาไม่เ มาะ ม อาจจัดประชุมออนไลน์
12. กิจกรรมประกา เ ียงตาม ายของ
โรงเรียนบูรณาการกับราย ิชาแนะแน  
และระบบดูแลช่ ยเ ลือ

อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

รายงานโครงการ ่งเ ริม ุขภาพ แผนงาน กลุ่มบริ ารงานนโยบายพิเ  โรงเรียน ัดนาง า  (ถา รรา ฎร์บ ารุง)
ันท่ี 1 เดือน กันยายน พ. . 2565

.ค. 65.



ัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญ าอุป รรค ข้อเ นอแนะ บันทึกการนิเท
13. กิจกรรมตร จ ุขภาพจาก
โรงพยาบาล

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ จ าน นบุคลากรตร จ
ุขภาพไม่ครบ 100%

14. กิจกรรมอา ารปลอดภัย อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

15. กิจกรรม ุขาน่าใช้ อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

16. กิจกรรมเด็กไทยท าได้ อยู่ระ ่างด าเนินกิจกรรมตลอดปี
การ ึก า

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
(นาง า ุ พร ทิมพิทัก )์

ค










