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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน / โครงการ ประจำปีการศึกษา 2563  
โรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา  

1. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 

2563 ได้พิจารณาข้อความแต่ละข้อในแบบประเมิน แล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องคะแนน 

ตามความคดิเห็นที่เป็นจริง 
2. เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ 1    หมายถึง   ปรับปรุง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 40 %    
ระดับ 2    หมายถึง   พอใช้ ประเมินผลอยู่ในระดับ 40 -59  % 
ระดับ 3    หมายถึง   ดี  ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 -79 %       
ระดับ 4    หมายถึง   ดีมาก ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 80 -89 %  
ระดับ 5   หมายถึง   ดีเยี่ยม ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 % 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ดา้นทรัพยากรทีใ่ช ้      
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ - - 2 24 18 
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนนิการจริง - - 1 27 16 
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏบัิตงิาน /โครงการ - - 2 16 26 
   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอสำหรับการดำเนนิงาน/โครงการ - 1 2 23 19 
   1.5  ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใชใ้นการดำเนินงาน/ โครงการ - - 5 22 17 
2. ประเมินกระบวนการดำเนนิงานตามกระบวนการ          
   2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการดำเนินโครงการ - - 1 25 18 
   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวธีิการดำเนินโครงการ - - 2 27 15 
   2.3 ขั้นตอนและวธีิการในการดำเนนิโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วม

โครงการมคีุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิง

คุณภาพ 

 
-   2 31 11 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการมกีารส่งเสริมการมสี่วนร่วมระหว่าง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ /วทิยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
- 

- 5 26 13 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน       
   3.1  ผลการดำเนนิงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพยีงใด - - 3 33 8 
   3.2  ผลการดำเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคณุภาพท่ีกำหนดไวม้ากน้อย

เพยีงใด 
 
- - 4 28 12 

   3.3  ผลการดำเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณท่ีกำหนดไวม้ากน้อย

เพยีงใด 
 
-   9 26 9 

รวม - 1 38 308 182 
ร้อยละ - 0.19 7.18 58.22 34.40 



 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน / โครงการ  ประจำปีการศึกษา 2563  
โรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา  

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
เฉลี่ย ( x ) แปลผล 

1. ดา้นทรัพยากรทีใ่ช ้   
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ 87.27 ดีมาก 
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนนิการจริง 86.82 ดีมาก 
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏบัิตงิาน /โครงการ 90.91 ดีเยี่ยม 
   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอสำหรับการดำเนนิงาน/โครงการ 88.63 ดีมาก 
   1.5  ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใชใ้นการดำเนินงาน/ โครงการ 85.45 ดีมาก 
2. ประเมินกระบวนการดำเนนิงานตามกระบวนการ   
   2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 87.73 ดีมาก 
   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวธีิการดำเนินโครงการ 85.91 ดีมาก 
   2.3 ขั้นตอนและวธีิการในการดำเนนิโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 
84.09 ดีมาก 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการมกีารส่งเสริมการมสี่วนร่วมระหว่าง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ /วทิยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
83.64 ดีมาก 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน   
    3.1  ผลการดำเนนิงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด 82.27 ดีมาก 
    3.2  ผลการดำเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคณุภาพท่ีกำหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด 83.64 ดีมาก 
    3.3  ผลการดำเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณท่ีกำหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด 80.00 ดีมาก 

คะแนนรวมเฉลี่ย 85.53 ดีมาก 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
   บัดนีก้ารจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ดังรายงานข้างต้น 

ปรากฏว่าผลการดำเนินงาน/โครงการอยู่ในระดับคุณภาพระดับ 4 หมายถึง  ดีมาก  ประเมนิผลอยู่ใน

ระดับสูงกว่า 80 -89 %  

 งาน / โครงการที่ได้ผลเป็นที่พอใจคิดเป็น 85.53%    

  งาน / โครงการที่ควรปรับปรุง - 

ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรดำเนนิงานตามระยะเวลาที่เขียนไว้ในงาน/โครงการเมื่อ

ดำเนนิงานเสร็จสิน้แลว้สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรร งาน / โครงการ ให้สมบูรณ์เพื่อการ

รวบรวบและสรุปผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 
  



 
 

สรุปงบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน / โครงการใน ปีการศึกษา 2563 

  อุดหนุน เรยีนฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

งบที่อนุมัติ 4,235,595.10 2,278,164.73 1,880,343.34 8,394,103.17 
งบที่ใชด้ำเนนิการ(ภาคเรียนที่ 1) 2,144,092.94 959,988.00 1,409,815.00 4,513,895.94 
งบที่ใชด้ำเนนิการ(ภาคเรียนที่ 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 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน / โครงการ  ประจำปีการศึกษา 2563 

 อุดหนุน เรยีนฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

งบประมาณทั้งหมด 4,235,595.10 2,278,164.73 1,880,343.34 8,394,103.17 
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 4,166,026.26 1,429,962.00 2,396,083.00 7,992,071.26 

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

ตารางแสดงสัดส่วนการอนุมัติงบและการดำเนินการใช้งบประมาณ 
ประจำปีการศึกษา 2563  

กลุ่ม/ฝ่าย งบที่อนุมัติ งบที่ดำเนินการ 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 3,033,651.34 2,241,584.70  

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 1,105,000 1,333,528.20  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 320,000 118,133.00  

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1,435,900 1,268,971.36  

ค่าจ้างครูและบุคลากร 1,950,000 2,353,936.00  

สำรองจ่าย 549,551.83 675,918.00  

รวมทั้งสิน้ 8,394,103.17 7,992,071.26  

คงเหลืองบประมาณ 402,031.91  
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แผนภูมิแสดงข้อมูลแสดงสัดส่วนการอนุมัติงบประมาณและการใช้งบประมาณในการ

ด าเนินการ ประจ าปีการศึกษา 2563

งบท่ีอนุมัติ งบท่ีใชด้ าเนนิการ

                   ตารางแสดงสัดส่วนการอนุมัติงบและการดำเนินการใช้งบประมาณ 
ประจำปีการศึกษา 2563  

กลุ่ม/ฝ่าย งบที่อนุมัติ 
งบที่ดำเนินการ 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่2 
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 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1,435,900 1,070,066.36 198905.00 
ค่าจ้างครูและบุคลากร 1,950,000 1,390,705.00 963231.00 
สำรองจ่าย 549,551.83 83,500.00 592418.00 
รวมทั้งสิน้ 8,394,103.17 4,513,895.94 3478175.32 
คงเหลืองบประมาณ 402,031.91 

 
 
 



ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิ และประเภทคา่ใชจ้า่ย ปีการศกึษา 2563
งบท่ีใช้ งบท่ีใช้

อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2

1 โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตามจุดเน้น

- กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ
100000 22,690 77,310

- กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 90,000 90,000
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา -จัดท าหลักสูตร 5,000 5,000
- ติวเข้มเติมเต็มความรู้สู่โอเน็ต ค่ารถ , วิทยากร 68,000 27547 40,453

2 โครงการนิเทศเพ่ือการศึกษา นิเทศภายใน 0
นิเทศกลุ่มบริหารงาน 10,000 4800 5,200
นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 0
- พัฒนาระบบงาน GPA และ PR พัฒนาระบบงาน GPAและ PR 35,000 27,199 7,801 0

พัฒนาระบบการจัดการเรียนฯ 5,000 1975 3,025

4 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง

เรียนรู้ในและนอกสถานท่ี

-ห้องสมุดมีชีวิต นิทรรศการหนังสือใหม่ 45,000 25,000 13,000 7,000
นิทรรศการห้องสมุด 1,500 1,500
ตะกร้าหนังสือ,งานซ่อมหนังสือ 4000 4,000
-หนังสือเล่มเล็ก 4,000 4,000
– มุมสืบค้นข้อมูล ICT 30,000 2100 27,900
ช้ันวางหนังสือจ านวน 5 ช้ัน 5,000 5,000

-กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมรักการอ่าน 15,000 13300 1,700
-ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ม.ปลาย 168,040 101120 66,920

ท่ี งาน/โครงการ รายการ คงเหลือ
งบท่ีขอใช้



ตารางการจัดสรรงบประมาณ กลุม่งาน / งาน/กลุม่สาระ ตามประเภทเงนิ และประเภทคา่ใชจ้า่ย ปีการศกึษา 2563
งบท่ีใช้ งบท่ีใช้

อุดหนุน เรียนฟรี รายได้สถานฯ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2ท่ี งาน/โครงการ รายการ คงเหลือ
งบท่ีขอใช้

5 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

-การรับนักเรียน ท าป้าย อุปกรณ์ อาหาร 15,000 16,303 15,680 -16,983
วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 8000 8,000
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึก น.ศ.ท. พัฒนาศูนย์ฝึก น.ศ.ท. 32,000 8,710 23,290
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี 320,000 51685 268,315

บูรณาการแหล่งเรียนรู้ 0
-ปัจฉิมนิเทศ เตรียม , จัดปัจฉิมนิเทศ 30,000 32505 -2,505

กิจกรรมมอบประกาศฯ 25,000 21540 3,460
- กิจกรรมเสริมสร้างงานแนะแนว -กิจกรรมแนะแนว 30,000 26,950 11,435 -8,385
- กิจกรรมวันส าคัญ จัดป้ายไวนิลต่าง ๆ 30,000 19,973 10,027 0
- กิจกรรมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมท้ังหมด 14 กิจกรรม 10,000 11938 -1,938

- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 33,000 19500 13,500
- กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 8,000 3,565 4,435
- กิจกรรมทักษะอาชีพ กิจกรรมทักษะอาชีพ 5,000 5,000
- กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา 10000 1,954 8,046

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิตาม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 40,000 250 39,750 0
ปรับพ้ืนฐาน ม. 1 และ ม. 4 4,000 4,000
-ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 75,000 29865 45,135
ค่ายโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 22,000 22,000
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 15,000 15,000
-จัดท าป้ายและมุมเรียนรู้วิทย์ 5,000 4894 106
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งบท่ีขอใช้

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10,000 5,588 4,412 0
จัดซ้ือ ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง 10,000 10,000 0
อุปกรณ์ส่ือICT 0
กิจกรรม STEM EDUCATION 5,000 5000 0
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะฯ 0
ส่ือ, คู่มือ, สะเต็มศึกษา 5,000 1371.20 3,629

คณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะฯ

ปรับพ้ืนฐาน ม. 1 และ ม. 4
จัดกิจกรรมค่ายคณิตบูรณาการสะเต็มฯ 35000 35000
สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ 8000 8000
- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 25000 20,000 5,000

ภาษาไทย ปรับพ้ืนฐาน ม. 1 และ ม. 4
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 15000 6,800 8,200
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 5543.27 4456.73 10000
- เสียงตามสาย, นักพูดน้อย

ค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน 15000 15000
คลินิกภาษาไทย 5000 5000
ส่งเสริมฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ภาษาไทย ภาษาถ่ิน

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ 15000 1,800 13,200 0
ภาษาต่างประเทศ พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน 10000 10000

ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษจีน 3000 3000
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 12000 12,000 0
ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 10000 8,000 2,000
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กิจกรรม Open  House 5000 5000
ASEAN Day 3000 3000
English & Chineses 5000 5000

สังคมศึกษา จัดซ้ือส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 35,000 20,000 15,000
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 2,000 2,000

สอบธรรมศึกษา(ใช้งบแม่กลองธรรม13370)
โรงเรียนต้นแบบรักษาศีล 5 2,000 2,000
โครงงานคุณธรรมห้องน้ าสวยด้วยมือเรา 3,000 3,000

ศิลปะ ส่งเสริมการเรียนการสอนใน 10,000 10,000
กลุ่มสาระศิลป์

- กิจกรรมทัศนศิลป์ 25,000 25000 0
- กิจกรรมดนตรีสากล 50,000 49,970 30
- กิจกรรมดนตรีไทย 40,000 29,600 10,400
- กิจกรรมนาฎศิลป์ไทย 30,000 30000 0

สุขศึกษาและพลศึกษา กีฬาภายใน

กีฬาอ าเภอ

กีฬาจังหวัด

กิจกรรมวิชาว่ายน้ า 50000 150,000 14,400 162,280 23,320
ฟุตซอลเยาวชน อบจ.ลีก 10000 7570 2430
ฟุตชอลศาลยุติธรรม 10000 10000
ฟุตซอลคัดตัวแทนนักเรียน 10000 10000
ฟุตบอล อบจ.สุราษฎร์ธานี 10000 10000
ฟุตบอลเช่ียวหลานคัพ 10000 10000
บ้านนาวิทยาคมคัพ 10000 10000
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รายการอ่ืน ๆ 10000 10000
ฟุตบอลไพรมินิสเตอร์ 10000 10000
กีฬาสพม. 11 10000 10000
นักศึกษามหกรรมกีฬา 5 ธันวา 10000 3,850 6,150
ต้านยาเสพติด

พัฒนา จัดซ้ือ ซ่อมแซม ห้องพละ 15000 15,000 0
จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาสือการเรียนการสอน 15000 15,000 0
ส่งเสริมพัฒนากีฬามวย 30000 0
กรีฑาดาวรุ่งมุงโอลิมปิก 10000 10000
กรีฑาเยาวชน 5000 5000
กรีฑากรมพลศึกษา 20000 20000
กรีฑาอ่ืน ๆ 10000 10000

การงานอาชีพฯ งานบ้าน 20,000 35,100 -15,100
งานประดิษฐ์ 20,000 8699.1 4,215 7,086
งานช่าง 20,000 30445.15 -10,445
งานเกษตร( ใช้งบอิสระ 58,984) 20,000 7200 12,800

7 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมาตรฐานสากล 10,000 5110 4,890
8 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 10,000 6470 3,530

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (เวทีมวยใช้งบ) 80,343.34 51,000 29,343.34
9 โครงการจ้างครูละบุคลากร จ้างบุคลากร 250,000 1,700,000 1,390,705 963,231 -403,936
10 โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมพัฒนาบุคลากร 200,000 13,300 79,338 107,362

จัดทัศนศึกษาดูงาน 100,000 4,950 480 94,570
11 สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร การสร้างขวัญก าลังใจ 10,000 2,915 10,050 -2,965
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12 การบริหารจัดการด้านระบบ 10,000 1600 5,500 2,900

สารสนเทศและงานสารบรรณ

13 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,000 1,000

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 1,000 1,000
แผนปฏิบัติการประจ าปี 7,000 6,216 784
ติดตาม/รายงาน โครงการ

14 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสาร แผ่นพับ 2,000 2,580 -580
สนับสนุนป้ายประกาศ 10,000 22,580 1,440 -14,020
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียน 10,000 14,990 24,664 -29,654

15 พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 1000 1000
สถานศึกษาและรายงานผล

16 - ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา

- จัดท าาระบบข้อมูลสารสนเทศ 1000 1000
- จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา

 (SAR)
17 โครงการชุมชนสัมพันธ์ - คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 5000 480 4520

- ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 3000 580 2420
จัดงานท าบุญข้ึนอาคารเรียนใหม่ 19,110 -19,110
และท าพิธีเปิด(อาคารสมานคุณ)

โครงการพัฒนาตรวจสอบภายใน

สถานศึกษา

พัฒนางานสารสนเทศและงาน

สารบรรณ

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียน
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18 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย 100,000 100000 258,750 -58,750

- พัฒนาปรับปรุงงานโสตฯ 30,000 15,695 22,040 -7,735

จัดซ้ืออุปกรณ์ ICT เพ่ืองาน

สารสนเทศ อุปกรณ์กล้อง
15,000 15,000 0

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 46 
เคร่ือง  1,284 บาทต่อเคร่ืองต่อ

เดือนต่อปี

708768 593,208 115,560 0

ค่าเช่าเคร่ืองคอมฯ 1 ห้องเรียน

จ านวน 41 เคร่ือง

การสืบค้นความรู้ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตและการจัดท าส่ือ

รายงาน

20000 9,195 10,805

การน าเสนอข้อมูล การออกแบบ

สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

DLTV โทรทัศน์การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม

19 อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม
- ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ

สาธารณูปโภค
80,000 46,109.11 61,303.00 -27,412.11

- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภค
- ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 280,000 345,632.12 -65,632.12

พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
ภายในสถานศึกษา
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- ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
-จัดซ้ือน้ ายาหรือเวชภัณฑ์ท า

ความสะอาดห้องน้ า
15,000 15,000 6,168 -6,168

-  ยกระดับและการให้บริการด้าน

อาคารสถานท่ี

-จัดซ้ือไม้กวาดถังขยะ อุปกรณ์ท า

ความสะอาด
10,000 9,340 660

- ปรับภูมิทัศน์ - พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 180,000 268,100 28,800 -116,900
ปรับปรุงโรงอาหาร 100,000.00 100,000.00

20 บริหารและจัดการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค 450000 25,341.80
- ค่าสาธารณูปโภค    - ไฟฟ้า 186,753.30 234,808.21

   - น้ าประปา

   - โทรศัพท์ 1,381.43 1,715.26
Internet (ค่าโดเมนและโฮสต้ิง ) 30,000 25,800 5,000 -800
   - ซ่อมรถยนต์/น้ ามันเช้ือเพลิง 85,000 21,562 57,976 5,462
 ส ารองจ่าย 549,551.83 83,500 592,418 -126,366.17

- ส ารองจ่าย
การบริหารจัดการด้านพัสดุ 

ครุภัณฑ์
450,000 432,596.60 262,487.40 -245,084.0

21 จัดซ่อมวัสดุ  ครุภัณฑ์ จัดซ่อมวัสดุ  ครุภัณฑ์ 80,000 24,180 73,052 -17,232
22 งานตรวจสารเสพติด 10,000 2625 7,375

งานส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยา

เสพติด
10,000 770 9,230

- ห้องเรียนสีขาว 8,000 4,518 3,482
 ผู้ใหญ่ใส่ใจนักเรียน  ใช้งบเขต5,400 5,000 3,500 1,500

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข
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23 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน   45,000 5400 19,400 20,200
-  งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 6,000 6,000
- งานระบบดูแล 1000 1000
- เย่ียมบ้านนักเรียน 10,000 10,000
-ประชุมชมรมรถรับ – ส่งนักเรียน 6,000 6,000
กิจกรรมสนับสนุนงานระบบดูแล 5,000 9,800 -4,800
คู่มือนักเรียน/ บัตรประจ าตัวนักเรียน 58,000 56,000 2,000
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,000 2,800 7,200

24 โครงการคุณธรรมจริยธรรม อบรมคุณธรรม จริธรรม  89,900 89,900
25 โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 10,000 10,000 0

จิตสาธาณะ

26 การเลือกต้ังสภานักเรียน 3000 3000
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10000 5,254 4,746

27 งานเวรยามและความปลอดภัย
การเฝ้าระวังดูแลทรัพย์สินทาง

ราชการ
2500 2500

28 โครงการควบคุมและแก้ไขความ

ประพฤติ
รณรงค์ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย 2500 2500

29 กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้

และรณรงค์

จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ 1,000 1,000
คัดแยกขยะภายในโรงเรียน 1000 1000
ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 1000 1000
ประดิษฐ์ถังขยะรักษ์โลก 2000 2000

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
 School)

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน
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งบท่ีขอใช้

สร้างจุดคัดแยกขยะในโรงเรียน 3000 3000
30 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี ปรับปรุงห้องพยาบาล 35000 23,200 34,609 -22,809

สุขภาวะท่ีดีสู่ความพอเพียง จัดซ้ือยา/เวชภัณฑ์ 18,000 15,712 2,288 0
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ- 2000 1,596 404 0
สู่ความพอเพียง

- อย. น้อยสู่ความพอเพียง 2000 2000 0
-ทูบีนัมเบอร์วัน 2000 2000 0

31 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดจัดซ้ือ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 150,000 197,019.13 3,200.00 -50,219.13
ของเช้ือโรคโควิด-19

รวมท้ังส้ิน 4,235,595.10 2278164.73 1880343.34 4513895.94 3,478,175.32 402,031.91
ใช้ไปท้ังหมดภาคเรียน 1/2563 2,144,092.94 959,988.00 1,409,815.00 4,513,895.94 3,880,207.23
ใช้ไปท้ังหมดภาคเรียน 2/2563 2021933.32 469974 986268 3,478,175.32 402,031.91
งบคงเหลือ 69,568.84 848,202.73 -515,739.66 402,031.91



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)      

และจ ุดเน ้นการดำเน ินงานสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษามัธยมศึกษาส ุราษฎร ์ธาน ี ช ุมพร             

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินการไว้ 5 กลยุทธ์ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติ

การ (พ.ศ.2562-2564) โดยกำหนดแผนปฏิบัติการรายปีใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 

2563 จำนวน 32 โครงการ 75 กิจกรรม ได้ดำเนินการดังนี้ 

 

 

 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563       

จำนวน 3 โครงการ 13 กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการที่ 1  โครงการยกระดับคุณภาพการศกึษาตามจุดเน้น 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ไม่ได้ดำเนินการรายงานผลโครงการ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ   ไม่ได้ดำเนินการรายงานผลโครงการ

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา    

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทบทวนการจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

      2. เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ใช้จัดการ

เรียนการสอนและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 

      3. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกทันต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

ประชุมชีแ้จงหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 

ประเมินทบทวนหลักสูตรสถานศกึษา ดำเนินการโดยให้

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ทบทวนเกี่ยวกับเนือ้หาที่

ปรับปรุงและได้ดำเนินการใหถู้กต้องต่อไป 

มิถุนายน 2563 หัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

4.3 ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

จัดทำหลักสูตรสถานศกึษา เพื่อใช้ประกอบจัดการเรียน

การสอน  

ตุลาคม 2563 ครูทุกคน 

4.4 ขั้นสรุปผล/รายงานผล/(Act) 

สรุปผลการดำเนินงาน โดยได้หลักสูตรสถานศกึษาที่

พร้อมใชง้าน 

พฤศจกิายน 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครูจัดการ

เรียนรู้อย่างมคีวามสุข และนักเรียนเรียนรูอ้ย่างมีความสุข ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการการเรยีนสูงขึน้ 

 

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 4 ติวเข้มเตมิเต็มความรูสู้่โอเน็ต 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติของนักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6 

 2. เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการจัดสอบโอเน็ตได้ 

 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1.  จัดเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ม.3 

2.  จัดจ้างวิทยากรพิเศษ 

 3.  จัดกิจกรรมตวิเข้มเติมเต็มความรู้มุ่งสู่โอเน็ต 

4.  ประชุมผูป้กครองนักเรียน 

5.  รับ – ส่ง นักเรียนสอบโอเน็ต ม.6 

ภาพกิจกรรม 

  

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

  บัดนีก้ารจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วดังรายงานข้างต้น 

ปรากฏว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

โครงการที่ 2  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระ 

 กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค ์

1. จัดซื้อ จัดหา และซ่อมแซม สื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อให้ครู

มีวัสด ุ- อุปกรณ์ สำหรับสร้างสื่อ และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

 2. สรา้งสรรค์ความรู้และผลงานทางวทิยาศาสตร์ใหม่ ๆ  โดยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ซึ่ง

จัดทำในรูปโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงและศึกษาความรู ้ว ิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู ้ท ี่

หลากหลายภายในนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

4. จัดซื้อหนังสือ คู่มือ หนังสืออ่านเสริม และแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอนของคุณครูในกลุ่มสาระและให้เอือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

   5. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้นักเรียนมคีวามกระตอืรอืร้นในการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการแข่งขัน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงใหก้ับสถานศกึษา 

6. ครู และนักเรียน มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที ่พร้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ให้สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และฝึกทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

7. ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีโอกาสในการเข้าค่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้

ทางวิทยาศาสตร์กับกลุ่มอาเซียน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยร่วม

กำหนดกิจกรรมกับชุมชนในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

8. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์และรอบ ๆ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์  

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1.  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เช่น เครื่องแก้วสื่อการทดลอง สื่อการเรียน เครื่องมอืวัด สารเคมี 

สำหรับการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา วทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และ

อวกาศ 

 2.  สัปดาห์วิทยาศาสตร์และการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 3.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 4.  จัดทำป้ายนิเทศ มุมความรูว้ิทยาศาสตร์ 

 5.  กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 6.  จัดซื้อ ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตัง้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) บริเวณอาคารเรยีน

วิทยาศาสตร์ 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

  การจัดการดำเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 

  

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 
 

กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป  

ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 65 (65%) 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นตาม

เป้าหมาย 

3. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ นำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันได้  

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมปรับพืน้ฐานวิชาคณิตศาสตร์ 

2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

4. จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการสะเต็มศกึษา 

5. จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุครุภัณฑ์ 

6. กิจกรรมจัดแสดงศักยภาพทางคณิตศาสตร์วันตลาดนัดวิชาการ 

งบประมาณที่ได้รับ จำแนกเป็น 

 5.1  เงินอุดหนุน      33,000  บาท 

 5.2  เงินรายได้สถานศึกษา                           .............  บาท 

 5.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี    35,000   บาท 

 5.4. เงินอื่นๆ      .............  บาท 

  รวม      68,000          บาท 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงินอุดหนุน   33,000   บาท            ใช้ไป   20,000  บาท 

                                                                       เหลือ   13,000  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      -     บาท       ใช้ไป           -  บาท  

                                                   เหลือ          -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี 35,000 บาท    ใช้ไป  35,000  บาท  

                                                   เหลือ  35,000  บาท 

          เงนิอื่นๆ                        -     บาท            ใช้ไป           -  บาท  

                                                   เหลือ          -  บาท 

                                          รวมใช้ไป............20,000...........บาท 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

การจัดการดำเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 

  

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระภาษาไทย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. นักเรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักการและมีความคิด

สร้างสรรค์ 

3. เพื่อให้บริการครูและนักเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการใช้

ภาษาไทย 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

1. ขั้นเตรยีมการ (P) 

    1.1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2. ขัน้ดำเนนิการ (D) 

    2.1.  ประชุมชีแ้จงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

    2.2  ประชาสัมพันธ์ใหผู้เ้กี่ยวข้อทราบ 

3.  ขั้นตดิตามและประเมินผล ปรับปรุง(C) 

    3.1 ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

    3.2 สรุปผล/ รายงานผลการจัดทำโครงการ 

4. ขั้นสรุปผล / รายงานผล (A) 

              4.1 นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน        65,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                           ....................     บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี    .....................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ      .....................  บาท 

  รวม         65,000  บาท 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน 65,000  บาท               ใช้ไป  19,813  บาท 

                                                                       เหลือ  45,187  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา     - บาท  ใช้ไป     -  บาท  

เหลือ     -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี   - บาท     ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

        รวมใช้ไป 19,813  บาท 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

การจัดการดำเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

  

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวติประจำวันได้ 

 2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

 3. เพื่อพัฒนาทักษะในการด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1.  ขออนุมัตโิครงการ 

2.  จัดซื้อจัดจ้าง 

 3.  จัดหอ้งและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณที่ได้รับ จำแนกเป็น 

 1.  เงินอุดหนุน      20,000 บาท 

 2.  เงินรายได้สถานศึกษา                               -    บาท 

 3. เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี        -  บาท 

 4. เงินอื่นๆ          -  บาท 

  รวม      20,000 บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน   22,000  บาท ใช้ไป   20,000  บาท 

                                                                       เหลือ    2,000  บาท 

เงินรายได้สถานศกึษา         -  บาท    ใช้ไป       -  บาท  

                                                      เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี      -  บาท ใช้ไป       -  บาท  

                                                      เหลือ       -  บาท 

          เงนิอื่นๆ          -  บาท ใช้ไป       -  บาท  

                                                      เหลือ       -  บาท 

                                                    รวมใช้ไป   20,000  บาท 

 

 

 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

การจัดการดำเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

 

กิจกรรมที่ 5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระสังคมศกึษา (โครงการคุณธรรม สพฐ.) 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน        42,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                           ....................     บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี    .....................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ      .....................  บาท 

  รวม         42,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน 42,000  บาท               ใช้ไป  20,000  บาท 

                                                                       เหลือ  22,000  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา     - บาท  ใช้ไป     -  บาท  

เหลือ     -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี   - บาท     ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

        รวมใช้ไป 20,000  บาท 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

 

กิจกรรมที่ 6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระศลิปะ 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน        155,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                           ....................     บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี    .....................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ      .....................  บาท 

  รวม         155,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน 155,000 บาท               ใช้ไป          134,570  บาท 

                                                                       เหลือ  20,430  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา     - บาท  ใช้ไป     -  บาท  

เหลือ     -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี   - บาท     ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

        รวมใช้ไป 134,570 บาท 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

 

กิจกรรมที่ 7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศกึษา 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน        80,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                           ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี     325,000  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ      ..................  บาท 

  รวม       405,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน 405,000 บาท               ใช้ไป          248,100  บาท 

                                                                       เหลือ          156,900  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา     - บาท  ใช้ไป     -  บาท  

เหลือ     -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี   - บาท     ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

        รวมใช้ไป 248,100 บาท 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

 

กิจกรรมที่ 7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน        80,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                           ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี    ..................      บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ      ..................  บาท 

  รวม        80,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน 405,000 บาท               ใช้ไป          34,569  บาท 

                                                                       เหลือ           45,431  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา     - บาท  ใช้ไป     -  บาท  

เหลือ     -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี   - บาท     ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

        รวมใช้ไป 34,569  บาท 

 

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

 

 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศกึษา 2563       

จำนวน 10 โครงการ 24 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรรม จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุสำนักงาน 

วัตถุประสงค์ 

         1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

         2. เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศกึษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับ

ระบบประกันคุณภาพการศกึษา และการประเมนิคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจาก

หน่วยงานภายนอก 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

1. ขัน้เตรียมการ (Plan) 

  - เสนออนุมัติดำเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการและขออนุมตโิครงการ 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการ/โครงการ 

 2. ขัน้ดำเนนิการ (Do) 

  - จัดประชุมเชงิปฏิบัติการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

  - จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

  - ดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ตามโครงการ/ กิจกรรม 

 3. ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

  - ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 4. ขั้นสรุปผล/รายงานผล/  (Act ) 

  - สรุป/รายงานผลการดำเนนิงาน 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

  บัดนี้การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถีความเป็นไทยบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน        10,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                           ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี    ..................      บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ      ..................  บาท 

  รวม        10,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน  10,000 บาท               ใช้ไป            2,800  บาท 

                                                                       เหลือ            7,200  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา     - บาท  ใช้ไป     -  บาท  

เหลือ     -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี   - บาท     ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

        รวมใช้ไป 2,800  บาท 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม จัดทำสารสนเทศข้อมูลนักเรียน (คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองประจำปี

การศึกษา 2563) 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหก้ารดำเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขมีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย

คุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 3. เพื่อส่งเสริมครู ผูป้กครอง ให้มศีักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

  - เสนออนุมัติดำเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการและขออนุมตโิครงการ 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการ/โครงการ 

 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

  - จัดประชุมเชงิปฏิบัติการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

  - จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

  - ดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ตามโครงการ/ กิจกรรม 

 3. ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

  - ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 4. ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act) 

  - สรุป/รายงานผลการดำเนนิงาน 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

  บัดนี้การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน        58,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                           ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี    ..................      บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ      ..................  บาท 

  รวม       58,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน 58,000  บาท               ใช้ไป  56,000  บาท 

                                                                       เหลือ    2,000  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา     - บาท  ใช้ไป     -  บาท  

เหลือ     -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี   - บาท     ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป     -  บาท  

                                                   เหลือ     -  บาท 

        รวมใช้ไป 56,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

วัตถุประสงค ์

          1. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง และ

ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้      

      2. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพตามกระบวนการลูกเสือ 

ขัน้ตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

  - ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมและมอบหมายผูร้ับผิดชอบโครงการ 

 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

  - จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 

 3. ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

  - จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ แบบสังเกต และสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

 4. ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act) 

  - สรุปผลการจัดกิจกรรม หาแนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

พัฒนาโครงการในโอกาสต่อไป 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

  การจัดการดำเนินงานตามโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการดำเนินงานอยู่ใน

ระดับคุณภาพ เป็นท่ีน่าพอใจ 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน       ..................  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี      320,000  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม        320,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน      - บาท               ใช้ไป       -  บาท 

                                                                        เหลือ       -  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี     320,000 บาท     ใช้ไป    51,685 บาท  

                                                    เหลือ  268,315 บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

               รวมใช้ไป    51,680 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมวันปีใหม่ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมใหก้ารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณประโยชน์ 

บริการสังคม 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan)  

  - ประชุมวางแผนงบประมาณ 

 2. ขั้นดำเนินการ (Do)  

  - การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check)  

  - ประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้การดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 

 4. ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act)  

  - สรุปผลและรายงานผลเมื่อเสร็จสิน้การดำเนินการของแต่ละกิจกรรม 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

  การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ 3.66 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมเสรมิสร้างงานแนะแนว 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ โอกาสทางดา้นการศึกษาของนักเรียน 

     2.  เพื่อประสิทธิภาพด้านการบริการ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่อ 

           3.  เพื่อสนับสนุน สร้างแรงจูงใจใหก้ับรุ่นน้องและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้รุ่นน้องตระหนักและ

ถือเป็นแบบอย่าง 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1. ขัน้เตรียมการ (Plan) 

  - ประชุมวางแผนโครงการเสริมสรา้งงานแนะแนวและแต่งตัง้คำสั่งผูร้ับผิดชอบ 

 2. ขัน้ดำเนนิการ (Do) 

  - จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะแนวให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ เตรียมพร้อม

นักเรียน   ม.3 และ ม.6  ด้านการศึกษาต่อทักษะชีวิต จัดหาทุนการศึกษา และพัฒนาระบบงานแนะ

แนวด้านการบริการ 

 3. ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

  - ประเมินความพึงพอใจ 

  - สังเกต 

  - สัมภาษณ์ 

 4. ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act ) 

  - สรุปรายงานผลโครงการเสริมสร้างงานแนะแนวทั้งหมด 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

  การจัดการดำเนินงานตามโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการดำเนินงานอยู่ใน

ระดับคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ  

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน       ..................  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี       30,000  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม          30,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน      - บาท               ใช้ไป       -  บาท 

                                                                        เหลือ       -  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี     30,000 บาท     ใช้ไป    38,385 บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

               รวมใช้ไป     38,385 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนปีการศกึษา  2563 

วัตถุประสงค ์

     1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

     2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขมีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย

คุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

   3. เพื่อส่งเสริมครู ผูป้กครอง ให้มศีักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็น 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

  - เสนออนุมัติดำเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการและขออนุมตโิครงการ 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการ/โครงการ 

 2. ขัน้ดำเนนิการ (Do) 

  - จัดประชุมเชงิปฏิบัติการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศกึษา 2562 

  - จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ปีการศกึษา 2562 

  - ดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ตามโครงการ/ กิจกรรม 

     1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีนระดับ ม.1และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 

     2. กิจกรรมการประเมินตนเอง (SDQ) 

          3. กิจกรรมการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

          4. กิจกรรมจัดทำสารสนเทศข้อมูลนักเรียน (ทำบัตรนักเรียน, คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 

ปี 2562) 

          5. กิจกรรมประชุมผู ้ปกครองชั ้นเรียนระดับ ม.2 , ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศกึษา 2562 

          6. กิจกรรมประชุมชมรมรถรับส่งนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 

          7. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

         8. กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศกึษา 2562 

          9. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 

         10. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

       



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

    11. กิจกรรมประชุมชมรมรถรับส่งนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

         12. กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2 ปีการศกึษา 2562 

         13. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

         14. กิจกรรมสนับสนุนงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 3. ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

  - ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเร ียน  

ปีการศกึษา 2562 

 4. ขั้นสรุปผล/รายงานผล/  (Act ) 

  - สรุป/รายงานผลการดำเนนิงาน 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

  บัดนี้การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วดังรายงานข้างต้น 

ปรากฏว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ ด ี

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

งบประมาณท่ีได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน         141,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี     ..................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม          141,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน    141,000 บาท               ใช้ไป   83,800 บาท 

                                                                        เหลือ   57,200 บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี      - บาท     ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

               รวมใช้ไป    83,800 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรม สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

วัตถุประสงค ์

      1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยาเป็นนักเรียนที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน

สถานศกึษาให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1. ประชุมวางแผน 

   2. เขยีนโครงการ  

 2. ขัน้ดำเนนิการ (Do) 

  1. การอบรมบุคคลกรนักเรียนแกนนำ 

  2. การประชุมผู้ปกครองเพื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมของผูเ้สพหรอืผูต้ิด 

  3. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 

  4. กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 

  5. ผูใ้หญ่สนใจนักเรียน 

 3. ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

  1. การอบรมบุคคลกรนักเรียนแกนนำ 

  2. การประชุมผู้ปกครองเพื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมของผูเ้สพหรอืผูต้ิด 

  3. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 

  4. กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 

  5. ผูใ้หญ่สนใจนักเรียน 

  6. งานส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

 4. ขั้นสรุปผล/รายงานผล/  (Act ) 

           นำผลการประเมินมาจัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุ วัตถุประสงค์  

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

  การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุ ล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ เป็นท่ีน่าพอใจ 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

งบประมาณท่ีได้รับ จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน        33,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี     ..................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม         33,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน         33,000 บาท               ใช้ไป  11,413  บาท 

                                                                        เหลือ  21,587 บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี      - บาท     ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

               รวมใช้ไป   11,413 บาท 

 

 

 

 

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรม โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อเป็นแนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่ตน้ทาง ลดการเกิดขยะ การทำให้ขยะเหลอืน้อยที่สุด 

 2.  เพื่อจัดการขยะที่เหลอือย่างมีประสทิธิภาพสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1. กิจกรรมเสียงตามสาย 

 2. กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ 

 3. กิจกรรมคัดแยกขยะในบริเวณโรงเรียน 

 4. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำ 

 5. กิจกรรมประดิษฐ์ถังขยะรักษ์โลก 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

  การจัดการดำเนินงานตามโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการดำเนินงานอยู่ใน

ระดับคุณภาพ ควรปรับปรุง 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

งบประมาณท่ีได้รับ จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน         8,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี     ..................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม          8,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน         8,000 บาท               ใช้ไป      -  บาท 

                                                                        เหลือ   8,000  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี      - บาท     ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

               รวมใช้ไป   8,000 บาท 

 

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563       

จำนวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม : โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดจ้างครูผูส้อนสาขาที่ขาดแคลน และลูกจ้างช่ัวคราว 

 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรูค้วามสามารถ และมีความถนัดในสาขาวิชา 

 4. เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรูจ้ากจากครูที่มคีวามรู้ สามารถสื่อสารกับครูต่างชาติได้ 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

1. สำรวจสภาพปัญหาความตอ้งการ 

2. ประชุมวางแผนจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล 

3. จัดทำโครงการฯเพื่อขออนุมัติ 

 

มี.ค. 63 

 

มี.ค. 63 

 

นาจงกล  รจนา 

นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ 

นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 

จัดกิจกรรม 

1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการ 

2. จัดทำประกาศรับสมัครสอบ 

 

 

 

เม.ย.63 

เม.ย.63  

 

 

 

นางจงกล  รจนา 

นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 

นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ 

4.3 ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

    1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน      

 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

 

นางจงกล รจนา และคณะ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างมีประสิทธภิาพเกิดประสิทธผิลตาม

แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4.4 ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act) 

     1. สรุปและรายงานโครงการ 

     2. นำข้อมูลจากการดำเนินการมาประชุม 

ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนางานต่อไป 

     3. จัดเตรียมทำโครงการในปีการศกึษาต่อไป 

 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

 

 

 

นางจงกล รจนา และคณะ 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 บัดนี้การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วดังรายงานข้างต้น 

ปรากฏว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ( สูงกว่า 80 -89 % ) 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน       250,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            1,700,000  บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี     ..................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม                1,950,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน        250,000 บาท               ใช้ไป   1,390,705 บาท 

                                                                        เหลือ       -  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา     1,700,000 บาท  ใช้ไป  963,231 บาท  

เหลือ  736,769 บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี         - บาท     ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

                     รวมใช้ไป 2,127,474 บาท 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรม : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้น และพัฒนา

คุณภาพการศกึษาให้มปีระสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

 2. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ทั้งในและนอกสถานศกึษา 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม/-ขั้นตอน ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

1. สำรวจสภาพปัญหาความตอ้งการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากร 

3. จัดทำโครงการฯเพื่อขออนุมัติ 

 

 

มี.ค. 63 

 

มี.ค. 63 

 

นาจงกล  รจนา 

 

นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 

จัดกิจกรรม 

1. ศกึษาดูงาน 

2. การอบรมและพัฒนาบุคลากร 

3. การพัฒนาการใช้ ICT 

4. การจัดทำแฟ้มผลงาน 

 

 

 

พ.ย.63 - ม.ค.64 

เม.ย.63 – มี.ค.64 

เม.ย.63 – มี.ค.64 

เม.ย.63 – มี.ค.64 

 

 

 

นางจงกล  รจนา 

นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 

นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ 

นางจงกล  รจนา 

 

4.3 ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

    1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

    2.  สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

    3.  สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 

    4.  รายงานผลการจัดกิจกรรม 

    5.  รายงานโครงการ 

 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

มี.ค. 64 

มี.ค. 64 

มี.ค. 64 

 

นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรม/-ขั้นตอน ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.4 ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act) 

     1. นำข้อมูลจากการทำกิจกรรมมาประชุม 

ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนางานต่อไป 

     2. จัดเตรียมทำโครงการในปีการศกึษาต่อไป 

 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

 

มี.ค. 64 

 

นางจงกล  รจนา 

 

นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 

 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 บัดนี้การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วดังรายงานข้างต้น 

ปรากฏว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ( สูงกว่า 80 -89 % ) 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน       300,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................  บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี     ..................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม                300,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน        300,000 บาท               ใช้ไป    98,068  บาท 

                                                                        เหลือ 201,932 บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี         - บาท     ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

                     รวมใช้ไป  98,068 บาท 

 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรม : โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 

วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 

         2. เพื่อเป็นการสรา้งความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 

         3. เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 

         4. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม/-ขั้นตอน 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4.1ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

1. สำรวจสภาพปัญหาความตอ้งการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากร 

3. จัดทำโครงการฯเพื่อขออนุมัติ 

 

 

มี.ค. 63 

 

มี.ค. 63 

 

นาจงกล  รจนา 

 

นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 

จัดกิจกรรม 

1. ของขวัญครแูละบุคลากร 

2. ครูดีเด่น  

3. แสดงความยินดีกับสมาชิกใหม ่

4. เยี่ยมบุคลากร / ญาติบุคลากร ที่เจ็บป่วย 

5. งานศพบิดา,มารดา ครู / สมาคมผู้ปกครอง / 

ศษิย์เก่า 

 

 

 

 

เม.ย.63 – มี.ค.64 

 

 

 

นางจงกล  รจนา 

นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 

นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ 

นางจงกล  รจนา 

 

4.3 ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

    1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

    2.  สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

    3.  สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 

    4.  รายงานผลการจัดกิจกรรม 

    5.  รายงานโครงการ 

 

 

มี.ค. 64 

 

นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 

 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4.4 ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act) 

     1. นำข้อมูลจากการทำกิจกรรมมาประชุม 

ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนางานต่อไป 

     2. จัดเตรียมทำโครงการในปีการศกึษาต่อไป 

 

 

มี.ค. 64 

 

นางจงกล  รจนา 

 

นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 

 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 บัดนี้การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วดังรายงานข้างต้น 

ปรากฏว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ( สูงกว่า 80 -89 % ) 

งบประมาณที่ได้รับ  จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน       10,000   บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................  บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี     ..................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม                10,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน        10,000 บาท               ใช้ไป    12,965  บาท 

                                                                        เหลือ       -  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี         - บาท     ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

                     รวมใช้ไป  12,965 บาท 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

 

 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศกึษา 2563       

จำนวน 2 โครงการ 8 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ภายในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภายในสถานศกึษา 

 2. เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษาใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ในการ

จัดการเรยีนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3.  เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนใชเ้ทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

  - สำรวจสภาพปัญหาความตอ้งการ 

  - ประชุมคณะกรรมการโครงการ 

  - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  - ผลติสื่อนวัตกรรม 

  - จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

 3. ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

 4. ขั้นสรุปผล/รายงานผล/  (Act ) 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

  การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ เป็นที่น่าพอใจ 

  

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ บูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

วัตถุประสงค์ 

 1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่  เกิดองค์ความรู้  และมีคุณธรรม  

 2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศกึษาอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1. ประชุม ชีแ้จง สำรวจความต้องการของนักเรียนจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ 

 2. ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร ชีแ้จงนักเรียน ขออนุญาตผู้ปกครอง 

 3. นักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ (แก้มลิงชุมพร)  

จังหวัดชุมพร 

 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 5. จัดทำรายงานโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

งบประมาณท่ีได้รับ จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน       ..................     บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี       168,040  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม          168,040  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน   - บาท               ใช้ไป       -  บาท 

                                                                        เหลือ       -  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี     168,040 บาท     ใชไ้ป   101,120 บาท  

                                                    เหลือ    66,920 บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

               รวมใช้ไป    101,120 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม โครงการ ห้องสมุดมีชีวิต  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาหอ้งสมุดให้มลีักษณะ เป็นหอ้งสมุดมีชีวติ (Living Library)     

 2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอือ้ต่อการเรียนรู้       

 3. เพื่อให้ผู้ใชบ้ริการเข้าถึงทรัพยากรสารนเิทศและได้รับประโยชน์จากการศกึษาหาความรู้ 

เพิ่มมากขึ้น                    

 4. เพื่อปลูกฝังรากฐานใหน้ักเรียนรูจ้ักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 1. ประชุมช้ีแจง จัดทำโครงการ         

 2. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน         

 3. แต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายงาน        

 4. ดำเนนิการตามแผนที่กำหนดไว้         

 5. ประเมินสรุป/รายงานผล 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ ว ปรากฏว่าผลการ

ดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ 4 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

งบประมาณท่ีได้รับ จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน           14,500    บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี         75,000  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม            89,500  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน      14,500   บาท               ใช้ไป       -  บาท 

                                                                        เหลือ    14,500   บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี    75,000 บาท     ใช้ไป   40,100 บาท  

                                                    เหลือ   34,900 บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

               รวมใช้ไป    40,100 บาท 

 

 

 

 

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563       

จำนวน 14 โครงการ 23 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม : โครงการพฒันางานสารสนเทศและงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อพัฒนางานสารบรรณให้จัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย

เอกสารหรอืหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 

 1.2 เพื่อพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระทำเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล 

สถิตขิองโรงเรียน รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 

 1.3 เพื่อให้งานรักษาความปลอดภัยเกี ่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ ่งเกี ่ยวกับวิธีการและการ

ดำเนินการในด้านความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและ

เหตุอื่น ๆ ดำเนนิอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

      1. จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

      2. จัดทำป้าย ข้อมูล และสถิตติ่าง ๆ 

      3. ดำเนนิงานธุรการ 

      4. งาน my-office 

      5. งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

      6. งานติดตามและรายงาน 

      7. รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและอื่น ๆ 

      8. จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 

      9. งานจดบันทึกและรายงานการประชุม 

      10. บันทึกข้อมูลในระบบฐานขอ้มูล 

      11. งานทำลายเอกสารและหนังสือราชการ 

      2.12 จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์งานธุรการ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและสง่เสริมการบริหารแบบมสี่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน 

 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 
 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

  บัดนี้การจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วดังรายงานข้างต้น 

ปรากฏว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ( สูงกว่า 80 -89 % ) 

งบประมาณท่ีได้รับ จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน         10,000  บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี     ..................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม           10,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน    10,000 บาท               ใช้ไป   7,100  บาท 

                                                                        เหลือ   2,900  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี        - บาท     ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

               รวมใช้ไป    7,100 บาท 

 

  



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศกึษา 

2563         

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ

คุณภาพ  สอดคล้องกับความตอ้งการของพืน้ที่และนโยบายของหน่วยเหนือ 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม/-ขั้นตอน ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

- เสนอขออนุมัตดิำเนินการ, แต่งตัง้คณะกรรมการและ

ขออนุมัตโิครงการ 

 

  1 เม.ย. 2563 

 

นางจงกล  รจนา  

นางสาวอาทิตยา  เกตุ

แก้ว 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกลยุทธ์และจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2562 ของโรงเรียน

บ้านตาขุนวิทยา  

- จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา2561 

 

3-4 เม.ย. 2563 

 

 

พ.ค. 2562 

 

คณะกรรมการแผนงาน 

4.3 ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 

- ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี

การศกึษา2562 

 

ก.ค. 2563 – 

เม.ย. 2564 

 

นางจงกล  รจนา  

นางสาวอาทิตยา  เกตุ

แก้ว 

4.4 ขั้นสรุปผล/รายงานผล/  (Act ) 

-  สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน 

 

เม.ย. 2564 

 

นางจงกล  รจนา  

นางสาวอาทิตยา  เกตุ

แก้ว 

  

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 บัดนีก้ารจัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วดังรายงานข้างต้น 

ปรากฏว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ( สูงกว่า 80 -89 % ) 



 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา 

 

งบประมาณท่ีได้รับ จำแนกเป็น 

 4.1  เงินอุดหนุน         9,000   บาท 

 4.2  เงนิรายได้สถานศกึษา                            ..................      บาท 

 4.3  เงินนโยบายเรียนฟรี15ปี     ..................  บาท 

 4.4. เงินอื่นๆ       ..................  บาท 

  รวม           9,000  บาท 

สรุปงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 เงิน อุดหนุน      9,000 บาท               ใช้ไป   6,216  บาท 

                                                                        เหลือ   2,784  บาท 

           เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท  ใช้ไป       -  บาท  

เหลือ       -  บาท 

          เงนินโยบายเรียนฟรี 15 ปี        - บาท     ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

          เงนิอื่นๆ       - บาท               ใช้ไป       -  บาท  

                                                    เหลือ       -  บาท 

               รวมใช้ไป    6,216 บาท 

 

 

 


