
การด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปกีารศกึษา 2563

รายงานการก ากับติดตาม

รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

งานแผนและนโยบาย



 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ       โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  

ที่ .............../ 2564 วันที่  12  เมษายน 2564 

เรื่อง    รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน 
          ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564 )  
 
เรียน    ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านตาขุนวิยา 

                 ในปีการศึกษา 2563 งานนโยบายและแผน ได้ขอความความร่วมมือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ รายงานผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ตามจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

นั้น  
                 ในการนี้ งานนโยบายและแผน โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงาน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 -31 

มีนาคม 2564 ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังแนบ 
                 จึงเรียนมาเพ่ือ 
                     1. โปรดทราบ 
                    2. พิจารณาอนุญาตนำข้อมูลการรายงานประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
  ลงชื่อ        ผู้รายงาน 
    ( นางจงกล รจนา ) 
           ครู/หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
............................................................................ ........................................................................ ....... 
............................................................................ ............................................................................... 
............................................................................ ........................................................................ ....... 
............................................................................ ...............................................................................   

    ลงชื่อ  ลงชื่อ 
          (  นายสัญญา  เจริญ  )    ( นายบุญเลิศ  ทองชล )    
       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา   
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 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 100000 77310

-กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ  9 90,000 90000

- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา -จัดท าหลักสูตร 9 5,000 5000

- ติวเข้มเติมเต็มความรู้สู่โอเน็ต ค่ารถ , วิทยากร 9 68,000 40453

2 โครงการนิเทศเพ่ือการศึกษา นิเทศภายใน 9

นิเทศกลุ่มบริหารงาน 9 10,000 5200

นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ

- พัฒนาระบบงาน GPA และ PR พัฒนาระบบงาน GPAและ PR 9 35,000 0

พัฒนาระบบการจัดการเรียนฯ 9 5,000 3025

4 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในและ

นอกสถานท่ี

- ห้องสมุดมีชีวิต นิทรรศการหนังสือใหม่ 9 45,000 7000

นิทรรศการห้องสมุด 9 1,500 1500

ตะกร้าหนังสือ,งานซ่อมหนังสือ 9 4000 4000

-หนังสือเล่มเล็ก 9 4,000 4000

– มุมสืบค้นข้อมูล ICT 9 30,000 27900

ช้ันวางหนังสือจ านวน 5 ช้ัน 9 5,000 5000

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

-กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมรักการอ่าน 9 15,000 1700

--ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ม.ปลาย 168,040 66920

5 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

-   การรับนักเรียน ท าป้าย อุปกรณ์ อาหาร 9 15,000 -16983

วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 9 8000 8000

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึก น.ศ.ท. พัฒนาศูนย์ฝึก น.ศ.ท. 9 32,000 23290

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี 9 320,000 268315

บูรณาการแหล่งเรียนรู้ 0

-ปัจฉิมนิเทศ เตรียม , จัดปัจฉิมนิเทศ 30,000 -2505

กิจกรรมมอบประกาศฯ 9 25,000 3460

กิจกรรมเสริมสร้างงานแนะแนว -กิจกรรมแนะแนว 9 30,000 -8385

-กิจกรรมวันส าคัญ จัดป้ายไวนิลต่าง ๆ 9 30,000 0

-กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมท้ังหมด 14 กิจกรรม 9 10,000 -1938

-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 9 33,000 13500

กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 9 8,000 4435

กิจกรรมทักษะอาชีพ กิจกรรมทักษะอาชีพ 9 5,000 5000

กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา 9 10000 8046

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิตามกลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 9 40,000 0

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

ปรับพ้ืนฐาน ม. 1 และ ม. 4 9 4,000 4000

-ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 9 75,000 45135

ค่ายโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 9 22,000 22000

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 9 15,000 15000

-จัดท าป้ายและมุมเรียนรู้วิทย์ 9 5,000 106

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 9 10,000 0

จัดซ้ือ ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง 9 10,000 0

อุปกรณ์ส่ือICT 0

กิจกรรม STEM EDUCATION 9 5,000 0

ส่งเสริมการแข่งขันทักษะฯ 9

ส่ือ, คู่มือ, สะเต็มศึกษา 9 5,000 3629

คณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะฯ 9

ปรับพ้ืนฐาน ม. 1 และ ม. 4 9

จัดกิจกรรมค่ายคณิตบูรณาการสะเต็มฯ 9 35000 35000

สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ 9 8000 8000

- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 9 25000 5000

ภาษาไทย ปรับพ้ืนฐาน ม. 1 และ ม. 4 9

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 9 15000 8200

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 9 5543.27 4456.73 10000

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

- เสียงตามสาย, นักพูดน้อย 9

ค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน 9 15000 15000

คลินิกภาษาไทย 9 5000 5000

ส่งเสริมฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 9

ภาษาไทย ภาษาถ่ิน 9

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ 9 15000 0

ภาษาต่างประเทศ พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน 9 10000 10000

ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษจีน 9 3000 3000

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 9 12000 0

ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 9 10000 2000

กิจกรรม Open  House 9 5000 5000

ASEAN Day 3000 3000

English & Chineses 9 5000 5000

สังคมศึกษา จัดซ้ือส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 9 35,000 15000

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 9 2,000 2000

สอบธรรมศึกษา(ใช้งบแม่กลองธรรม13370) 9

โรงเรียนต้นแบบรักษาศีล 5 9 2,000 2000

โครงงานคุณธรรมห้องน้ าสวยด้วยมือเรา 9 3,000 3000

ศิลปะ ส่งเสริมการเรียนการสอนใน 9 10,000 10000

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

กลุ่มสาระศิลป์

-กิจกรรมทัศนศิลป์ 9 25,000 0

- กิจกรรมดนตรีสากล 9 50,000 30

-กิจกรรมดนตรีไทย 9 40,000 10400

- -กิจกรรมนาฎศิลป์ไทย 9 30,000 0

สุขศึกษาและพลศึกษา กีฬาภายใน 9

กีฬาอ าเภอ 9

กีฬาจังหวัด 9

กิจกรรมวิชาว่ายน้ า 9 50000 150,000 23320

ฟุตซอลเยาวชน อบจ.ลีก 9 10000 2430

ฟุตชอลศาลยุติธรรม 9 10000 10000

ฟุตซอลคัดตัวแทนนักเรียน 9 10000 10000

ฟุตบอล อบจ.สุราษฎร์ธานี 9 10000 10000

- ฟุตบอลเช่ียวหลานคัพ 9 10000 10000

บ้านนาวิทยาคมคัพ 9 10000 10000

รายการอ่ืน ๆ 9 10000 10000

ฟุตบอลไพรมินิสเตอร์ 9 10000 10000

- กีฬาสพม. 11 9 10000 10000

นักศึกษามหกรรมกีฬา 5 ธันวา 9 10000 6150

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

 ต้านยาเสพติด

พัฒนา จัดซ้ือ ซ่อมแซม ห้องพละ 9 15000 0

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาสือการเรียนการสอน 9 15000 0

ส่งเสริมพัฒนากีฬามวย 9 30000 0

กรีฑาดาวรุ่งมุงโอลิมปิก 9 10000 10000

กรีฑาเยาวชน 9 5000 5000

กรีฑากรมพลศึกษา 9 20000 20000

กรีฑาอ่ืน ๆ 9 10000 10000

การงานอาชีพฯ งานบ้าน 9 20,000 -15100

- งานประดิษฐ์ 9 20,000 7086

- งานช่าง 9 20,000 -10445

งานเกษตร( ใช้งบอิสระ 58,984) 9 20,000 12800

7 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมาตรฐานสากล 9 10,000 4890

8 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 9 10,000 3530

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ(เวทีมวยใช้งบบ) 9 80,343.34 29343.34

9 โครงการจ้างครูละบุคลากร -   จ้างบุคลากร 9 250,000 1,700,000 -403936

10 โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมพัฒนาบุคลากร 9 200,000 107362

จัดทัศนศึกษาดูงาน 9 100,000 94570

11 สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร การสร้างขวัญก าลังใจ 9 10,000 -2965

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

12 พัฒนางานสารสนเทศและงานสารบรรณ การบริหารจัดการด้านระบบ 9 10,000 2900

สารสนเทศและงานสารบรรณ

13 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 1,000 1000

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 9 1,000 1000

แผนปฏิบัติการประจ าปี 9 7,000 784

ติดตาม/รายงาน โครงการ

14 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสาร แผ่นพับ 9 2,000 -580

สนับสนุนป้ายประกาศ 9 10,000 -14020

พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียน 9 10,000 -29654

15 โครงการพัฒนาตรวจสอบภายในสถานศึกษา พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 9 1000 1000

สถานศึกษาและรายงานผล

16 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 9

สถานศึกษา

 จัดท าาระบบข้อมูลสารสนเทศ 9 1000 1000

จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา 9

 (SAR)

17 โครงการชุมชนสัมพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 9 5000 4520

- ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 9 3000 2420

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

จัดงานท าบุญข้ึนอาคารเรียนใหม่ 9 -19110

และท าพิธีเปิด(อาคารสมานคุณ)

18 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย

9
100,000 100000

-58750

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) - พัฒนาปรับปรุงงานโสตฯ 9 30,000 -7735

ภายในสถานศึกษา จัดซ้ืออุปกรณ์ ICT เพ่ืองาน

สารสนเทศ อุปกรณ์กล้อง 9
15,000

0

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 46 

เคร่ือง  1,284 บาทต่อเคร่ืองต่อ

เดือนต่อปี 9

708768

0

ค่าเช่าเคร่ืองคอมฯ 1 ห้องเรียน 9

จ านวน 41 เคร่ือง

การสืบค้นความรู้ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตและการจัดท าส่ือ

รายงาน 9

20000

10805

การน าเสนอข้อมูล การออกแบบ

สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

DLTV โทรทัศน์การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม 9

19 อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
- ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ

สาธารณูปโภค 9
80,000

-27412.11

- ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ - ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
9

280,000
-65632.12

-  ยกระดับและการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี
-จัดซ้ือน้ ายาหรือเวชภัณฑ์ท า

ความสะอาดห้องน้ า 9
15,000

-6168

-จัดซ้ือไม้กวาดถังขยะ อุปกรณ์ท า

ความสะอาด 9
10,000

660

- ปรับภูมิทัศน์ - พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 9 180,000 -116900

ปรับปรุงโรงอาหาร 9 100,000.00 100000

20 บริหารและจัดการศึกษา

-          ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค 9 450000 25341.8

   - ไฟฟ้า

   - น้ าประปา

   - โทรศัพท์

Internet (ค่าโดเมนและโฮสต้ิง ) 9 30,000 -800

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

   - ซ่อมรถยนต์/น้ ามันเช้ือเพลิง 9 85,000 5462

ส ารองจ่าย  ส ารองจ่าย 9 549,551.83 -126366.17

การบริหารจัดการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ 9 450,000 -245084

21 จัดซ่อมวัสดุ  ครุภัณฑ์ จัดซ่อมวัสดุ  ครุภัณฑ์ 9 80,000 -17232

22 โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานตรวจสารเสพติด 9 10,000 7375

งานส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 9 10,000 9230

- ห้องเรียนสีขาว 9 8,000 3482

 ผู้ใหญ่ใส่ใจนักเรียน  ใช้งบเขต5,400 9 5,000 1500

23 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน   9 45,000 20200

-  งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 9 6,000 6000

- งานระบบดูแล 9 1000 1000

- เย่ียมบ้านนักเรียน 9 10,000 10000

-ประชุมชมรมรถรับ – ส่งนักเรียน 9 6,000 6000

กิจกรรมสนับสนุนงานระบบดูแล 9 5,000 -4800

คู่มือนักเรียน/ บัตรประจ าตัวนักเรียน 9 58,000 2000

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,000 7200

24 โครงการคุณธรรมจริยธรรม อบรมคุณธรรม จริธรรม  9 89,900 89900

25 โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ 9 10,000 0

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



 ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิและประเภทคา่ใชจ้า่ยปีการศกึษา 2563

เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ

คงเหลือ

งบท่ีไดรับอนุมัติ

ท่ี งาน/โครงการ รายการ

การด าเนินการ

26 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกต้ังสภานักเรียน 9 3000 3000

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 10000 4746

27 งานเวรยามและความปลอดภัย การเฝ้าระวังดูแลทรัพย์สินทางราชการ 9 2500 2500

28 โครงการควบคุมและแก้ไขความประพฤติ รณรงค์ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย 9 2500 2500

29 โรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้และรณรงค์

(Zero Waste School) จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ 9 1,000 1000

คัดแยกขยะภายในโรงเรียน 9 1000 1000

ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 9 1000 1000

ประดิษฐ์ถังขยะรักษ์โลก 9 2000 2000

สร้างจุดคัดแยกขยะในโรงเรียน 9 3000 3000

30 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี ปรับปรุงห้องพยาบาล 9 35000 -22809

สุขภาวะท่ีดีสู่ความพอเพียง จัดซ้ือยา/เวชภัณฑ์ 9 18,000 0

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ- 9 2000 0

สู่ความพอเพียง

- อย. น้อยสู่ความพอเพียง 9 2000 0

-ทูบีนัมเบอร์วัน 9 2000 0

31 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด จัดซ้ือ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 9 150,000 -50219.13

ของเช้ือโรคโควิด-19

รวมท้ังส้ิน 4,235,595.10 2278164.73 1880343.34 402031.91

  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                         



                   ตารางแสดงสดัสว่นการอนุมตังิบและการด าเนนิการใชง้บประมาณ                    

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 3,033,651.34 1,248,370.25 993214.45

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 1,105,000 698,489.33 635038.87

กลุ่มบริหารงานบุคคล 320,000 22,765.00 95368.00

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 1,435,900 1,070,066.36 198905.00

ค่าจ้างครูและบุคลากร 1,950,000 1,390,705.00 963231.00

ส ารองจ่าย 549,551.83 83,500.00 592418.00

รวมท้ังส้ิน 8,394,103.17 4,513,895.94 3478175.32

คงเหลืองบประมาณ 402,031.91

ประจ าปีการศกึษา 2563 
งบท่ีด าเนินการ

กลุ่ม/ฝ่าย งบท่ีอนุมัติ



                   ตารางแสดงสดัสว่นการอนุมตังิบและการด าเนนิการใชง้บประมาณ                    

งบท่ีด ำเนินกำร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 3,033,651.34 2,241,584.70

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 1,105,000 1,333,528.20

กลุ่มบริหารงานบุคคล 320,000 118,133.00

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 1,435,900 1,268,971.36

ค่าจ้างครูและบุคลากร 1,950,000 2,353,936.00

ส ารองจ่าย 549,551.83 675,918.00

รวมท้ังส้ิน 8,394,103.17 7,992,071.26

คงเหลืองบประมาณ

ประจ าปีการศกึษา 2563 

กลุ่ม/ฝ่ำย งบท่ีอนุมัติ

402,031.91



อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานศึกษา รวม

งบท่ีอนุมัติ 4,235,595.10 2,278,164.73 1,880,343.34 8,394,103.17

งบท่ีใช้ด ำเนินกำร(ภำคเรียนท่ี 1) 2,144,092.94 959,988.00 1,409,815.00 4,513,895.94

งบท่ีใช้ด ำเนินกำร(ภำคเรียนท่ี 2) 2,021,933.32 469,974.00 986,268.00 3,478,175.32

งบคงเหลือ 69,568.84 848,202.73 -515,739.66 402,031.91

อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานศึกษา รวม

งบประมาณท้ังหมด 4,235,595.10 2,278,164.73 1,880,343.34 8,394,103.17

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 4,166,026.26 1,429,962.00 2,396,083.00 7,992,071.26

งบประมาณท่ีเหลือ 69,568.84 848,202.73 -515,739.66 402,031.91

สรุปงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน / โครงการใน ปีการศึกษา 2563

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา 2563



 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ที่ ๐7๓ /๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
................................................... 

ด้วยโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 -3 เมษายน ๒๕๖3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อให้การด าเนินการประชุม
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย ทางโรงเรียนขอแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าที ่ประสานงาน ดูแล ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ในการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายบุญเลิศ   ทองชล ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสุนทร  เพชรช ู  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป      รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายสัญญา เจริญ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ    กรรมการ 
๑.๔ นางกัญจนา  สมชาติ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 
๑.๖ นางจงกล  รจนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขาฯ 

 ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยวำงแผน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563  มีหน้าที่ ก าหนดวัน เวลา สถานที่  ส าหรับการจัดการประชุม จัดท าตารางการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย 

  ๒.๑ นางจงกล   รจนา   ครู คศ. ๓      หัวหน้าคณะท างาน 
๒.๒ นางกัญจนา  สมชาติ   ครู คศ. ๓   คณะท างาน 
๒.๓ นางเรณู  ผดุงฤกษ์   ครู คศ. ๓   คณะท างาน 

  ๒.๔ นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ   ครู คศ. ๓   คณะท างาน 
๒.๕ นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๒.๖ นางพรพณา  ฤทธิชู   ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
๒.๗ นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ ์  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
๒.๘  นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 

  ๒.๙ นางศิรินทิพย์   เพชรหนองชุม ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
  ๒.๑๐ นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
   ๒.๑๑ นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์   ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
  ๒.๑๒ นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
  ๒.๑๓ นางสาวช่อทิพย์  ทองมีสุข  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
  ๒.๑๔ นางศศิพิมพ์  กองสุข    ครูผู้ช่วย    คณะท างาน 
  ๒.๑๕ นายนพดล   ศรีสุข   ครูผู้ช่วย    คณะท างาน 



๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ และอุปกรณ์   มีหน้าที่ประสารและจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
เครื่องขยายเสียง จอโปรเจคเตอร์ อุปกรณ์น าเสนอ และอ านวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดประชุม 
ประกอบด้วย 

 ๓.๑  นายสัญญา เจริญ   ครู คศ. ๒     หัวหน้าคณะท างาน 
  ๓.๒ นางกมลรัตน์  คะตะโต  ครู คศ. 3   คณะท างาน 

๓.๓ นายธีรเทพ  มุกดา   ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๓.๔ นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์  ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๓.๕ นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร  ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๓.๖ นางสาวนุชนาฎ พรหมทอง  ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๓.๗ นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๓.๘ นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ. 2   คณะท างาน 
๓.๙ นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว  ครู คศ . 2   คณะท างาน 
๓.๑๐ นายประเสริฐ  จันทร์ทนั  คร ูคศ . 2   คณะท างาน 
๓.๑๑ นายวีระ  ห้วยนุ้ย   ครูผู้ทรงคุณค่า   คณะท างาน 

   ๓.๑๒ นายนภดล  ทองนา   พนักงานราชการ   คณะท างาน 
๓.๑๓ นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ  ครูอัตราจ้าง   คณะท างาน 
๓.๑๔  นายธีระพล  เกิดเนตร  ครูอัตราจ้าง   คณะท างาน 
๓.๑๕  นางสาวศรีสุดา  แก้วสุข  ครูอัตราจ้าง   คณะท างาน 
๓.๑๖  นางวนิดา  นามวงศ์เนาว์  แม่บ้าน    คณะท างาน 
๓.๑๗ นายสังข์ใหม่ อินทรวารี  ลูกจ้างประจ า   คณะท างาน 
๓.๑๘ นายสมคิด จันทร์ปากสวน  ลูกจ้างประจ า   คณะท างาน 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน    มีหน้าที่ รับรายงานตัวผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 

  ๔.๑  นางจงกล  รจนา   ครู คศ. ๓       หัวหน้าคณะท างาน 
  ๔.๒  นางกมลรัตน์  คะตะโต  ครู คศ.๓   คณะท างาน 
  ๔.๓  นางสุดา  เอ้งฉ้วน   ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๔.๔  นางนริศา   บุระชัด   ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๔.๕  นางปฐมา  ชูศักดิ์   ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๔.๖ นางสุภาภรณ์  ศรีสวสัดิ์  ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๔.๗ นางสาวสมฤดี กลับรินทร์  คร ูคศ. 1   คณะท างาน 
  ๔.๘ นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์  คร ูคศ. 1   คณะท างาน 
  ๔.๙ ว่าที่ ร.ต. หญิงจิราภรณ์ สีด า  พนักงานราชการ   คณะท างาน 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรและพิธีการ มีหน้าที่ติดต่อประสานวิทยากรและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามตารางการจัดประชุม  ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นางกัญจนา  สมชาติ   ครู คศ. ๓       หัวหน้าคณะท างาน 
  ๕.๒ นายธีรเทพ  มุกดา   ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๕.๓ นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ ์  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๕.๔ นายสมศักดิ์  บัวหนุน  ครู คศ.๑   คณะท างาน 



  ๕.๕ นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๕.๖ นางสาวคณาทิพ  เบ่าล่าย  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
 ๖. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม มีหน้าที่บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดการด าเนินการ
ประชุม แล้วมอบแฟ้มภาพถ่ายให้ฝ่ายประเมินผลเพ่ือใช้ในการรายงานผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นายพีรพงศ์   ฤทธิเพชร์  ครู คศ. ๑       หัวหน้าคณะท างาน 
  ๖.๒ นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๖.๓ นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๖.๔ นางสาวณิชาภัทร  หนูพรหม  คร ูครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
  ๖.๕ นางสาวศศิพิมพ์  กองสุข  ครู ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่จัดหาและบริการ อาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน 2 มื้อ แก่วิทยากร และผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นางสาวธีรนันท์   ปานเพชร  ครู คศ. ๒       หัวหน้าคณะท างาน 
  ๗.๒ นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๗.๓ นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์  ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๗.๔ นางสาวอรณ์สิริ   หนูม ี  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๕ นางสาวนันทญา  บรรณราช  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๖ นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๗ นางสาวกฤติมา แสงทองล้วน  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๘ นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๙ นางสาวจุฬาลักษณ์ กลิ่นกล่อม ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๑๐ นางสาววภิาวรรณ  ขันพระแสง ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๑๑ นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ   ครูอัตราจ้าง   คณะท างาน 
  ๗.๑๒ นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ  ครอัูตราจ้าง   คณะท างาน 
  ๗.๑3 นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย์ ครอัูตราจ้าง   คณะท างาน 
  ๗.๑4 นางสาวศรีสุดา  แก้วสขุ  ครูอัตราจ้าง   คณะท างาน 
  ๗.๑5 Mr. Epie Metuge Pual  ครูอัตราจ้าง   คณะท างาน 
  ๗.๑6 นางสาวขวัญธิดา  อภิโมทย์   อัตราจ้างธุรการ   คณะท างาน 
 ๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม มีหน้าที่ออกแบบประเมิน แจกแบบประเมิน รวบรวมและ
ประมวลผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้บริหารและฝ่ายที่เก่ียวข้องรับทราบ ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นางสาวอาทิยา  เกตุแก้ว  ครู คศ. ๑       หัวหน้าคณะท างาน 
  ๘.๒ นางสาวนุชนาฎ  พรหมทอง  ครู คศ.2   คณะท างาน 

8.3 นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๘.4 นางศิรินทิพย์  เพชรหนองชุม  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๘.5 นางสาววภิาวรรณ  ขันพระแสง ครู ผู้ช่วย   คณะท างาน 
  ๘.๖ นางสาวพิไลวรรณ ธารายศ  ครูอัตราจ้าง   คณะท างาน 
  ๘.๗ นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว  ครูอัตราจ้าง   คณะท างาน 



ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  อย่างเต็มความสามารถ        
เต็มเวลา  ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  และเสียสละ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน  และทางราชการสืบไป 

  สั่ง ณ วันที่  27   เดือน มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๖3 
 
 
 
                         ( นายบุญเลิศ  ทอลชล ) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 



 

 
 
 

ค ำส่ัง โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ที ่ 161   / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 เพ่ือให้กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียน
บ้ำนตำขุนวิทยำ เป็น ไปตำมวัตถุประสงค์  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญั ติกำรบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 โรงเรียนขอแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้ติดตำม
ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ดังนี้  
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ วำงแผน ก ำหนดกรอบ / นโยบำย เพ่ือติดตำมประเมินผล
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม  ควบคุม ดูแล และให้ค ำปรึกษำ 
ประกอบด้วย 

    1.1 นำยบุญเลิศ  ทองชล            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
    1.2  นำยสุนทร  เพชรชู     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  รองประธำนกรรมกำร 
    1.3  นำยสัญญำ  เจริญ     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ   กรรมกำร 
    1.4  นำงกัญจนำ สมชำติ     หวัหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร        กรรมกำร 
    1.5  นำงจงกล  รจนำ                หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำรและลขำฯ 
 
2. คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน มีหน้ำ ติดตำมประเมินผลและ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  ประกอบด้วย 
    2.1 นำยสุนทร  เพชรช ู     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป        ประธำนกรรมกำร 
    2.2 นำงจงกล  รจนำ                 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      รองประธำนกรรมกำร     
    2.3 นำงกัญจนำ  สมชำติ            หวัหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร    กรรมกำร 
    2.4 นำยสัญญำ  เจริญ      หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ        กรรมกำร 
    2.5 นำงสำวกิ่งดำว  ช่วยชนะ      หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    กรรมกำร 
    2.6 นำงสำวอำทิตยำ  เกตุแก้ว     หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   กรรมกำร 
    2.7 นำงสำวอมรรัตน์ วิจำรณ์       หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ  กรรมกำร 
    2.8 นำงสุภำพร พัฒนรักษำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 
    2.9 นำงนริศำ  บุระชัด     หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ฯ  กรรมกำร 
    2.10 นำยวีรยุทธ์  อนุกูล     หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ     กรรมกำร 
    2.11 นำยพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ     กรรมกำร 
    2.12 นำยโยธิน  นวลมุสกิ       หวัหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำฯ      กรรมกำร 
    2.13 นำงศศิพิมพ์  กองสุข  ครู คศ. 1         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



 ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  ให้ส ำเร็จลุล่วงเรียบร้อย จนบังเกิดผลดีแก่
ทำงรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   1    เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2563 
 
   สั่ง ณ  วันที่ 30  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 
 
 
 
     (นำยบุญเลิศ   ทองชล  ) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
 


