
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านตาขุนวทิยา     

อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



                                 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจำปีงบประมาณ 2564 

 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ      โรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา  อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ที ่185/2565     วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง   รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการ/กจิกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
 

เรยีน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

  ข้าพเจ้า นางสาววราวรรณ พัฒน์จีน ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู ้รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 2564 ข้าพเจ้าไดป้ฏิบัตงิานตามลำดับขั้นตอนของงานแผนงานเพ่ือให้การดำเนินงานโครงการ

ของโรงเรียนเป็นไปตามปฏิทินงานแผน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน 

บัดนี้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 2564 ตามเอกสารที่แนบมาดว้ยน้ี 
 

จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

                                                                              ลงช่ือ..………………………….……………….………….. 

                                                                                       (นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน)                                                                                   

ความเห็นหัวหน้างานนโยบายและแผน    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

……………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………….…… 

ลงช่ือ ...........................................................    ลงช่ือ ...........................................................   

              (นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว)                                   (นายสุนทร  เพชรชู) 

ความเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ  ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

……………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………….… 

ลงช่ือ ...........................................................    ลงช่ือ ...........................................................    

(นางกัญจนา  สมชาต)ิ                                           (นายบุญเลศิ  ทองชล) 



                                 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจำปีงบประมาณ 2564 

สรุปผลแบบประเมินความพงึพอใจในการดำเนนิงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
โรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา 

 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 

2564 ได้พิจารณาข้อความแต่ละขอ้ในแบบประเมิน แล้วทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนน ตามความ

คิดเห็นที่เป็นจริง 

เกณฑ์การประเมิน    

ระดับ 1  หมายถึง  ปรับปรุง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 40%    

ระดับ 2  หมายถึง  พอใช้   ประเมินผลอยู่ในระดับ 40-59% 

ระดับ 3   หมายถึง  ปานกลาง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 -79%       

ระดับ 4  หมายถึง   ดี    ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 80 -89%  

ระดับ 5  หมายถึง  ดเีย่ียม   ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90% 

รายการประเมนิ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้      

   1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ - - 2 12 16 

   1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง - - 2 9 19 

   1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ - - 1 5 24 

   1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ - - 1 12 17 

   1.5 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ - - 2 3 25 

2. ประเมนิกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ      

   2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามข้ันตอนและวธิกีารดำเนินโครงการ - - - 10 20 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและข้ันตอนวิธีการดำเนินโครงการ - - 1 10 19 

   2.3 ข้ันตอนและวธิกีารในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลใหผู้้เข้าร่วมโครงการ     

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

- - - 14 16 

   2.4 ข้ันตอนและวธิกีารดำเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

- - - 10 20 

3. ประเมนิผลการดำเนินงาน      

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด - - - 15 25 

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด - - - 13 17 

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด - - 1 10 19 

รวม - - 10 123 228 

ร้อยละ   2.77 34.07 63.16 

ค่าเฉล่ีย 4.62 

 



                                 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจำปีงบประมาณ 2564 

สรุปผลแบบประเมินความพงึพอใจในการดำเนนิงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

โรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน

เฉลี่ย 

(�̅�) 

แปลผล 

1. ด้านทรัพยากรท่ีใช้   

   1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 89.34 ดมีาก 

   1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนนิการจริง 91.34 ดเีย่ียม 

   1.3 ความร่วมมือของบคุลากร ผู้เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัตงิาน /โครงการ 95.34 ดเีย่ียม 

   1.4 ปริมาณวัสดุอปุกรณเ์พียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 90.67 ดเีย่ียม 

   1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดำเนนิงาน/ โครงการ 95.34 ดเีย่ียม 

2. ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ   

   2.1 โครงการมีการดำเนนิงานตามขัน้ตอนและวิธกีารดำเนนิโครงการ 93.34 ดเีย่ียม 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและข้ันตอนวธิกีารดำเนนิโครงการ 92.00 ดเีย่ียม 

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

90.67 ดเีย่ียม 

   2.4 ขั ้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการมีการส่งเสร ิมการมีส ่วนร่วมระหว่าง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/วิทยากร/ผู้เขา้ร่วมโครงการ  

93.34 ดเีย่ียม 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน   

    3.1 ผลการดำเนนิงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากนอ้ยเพียงใด 90.00 ดเีย่ียม 

    3.2 ผลการดำเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้มากนอ้ยเพียงใด 91.34 ดเีย่ียม 

    3.3 ผลการดำเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้มากนอ้ยเพียงใด 92.00 ดเีย่ียม 

คะแนนรวมเฉลี่ย 92.06 ดเีย่ียม 

 

สรุปผลการดำเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 

  บัดน้ีการจัดการดำเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปแลว้ดังรายงานข้างต้น ปรากฏ

ว่าผลการดำเนนิงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

 

 

 

 

 

 

 



                                 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจำปีงบประมาณ 2564 

สรุปงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 ค่าจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศกึษา รวม 

งบท่ีอนุมัติ 4,794,521.90 2,108,541.02 2,243,659.76 9,146,722.68 

งบท่ีใช้ดำเนินการ (ภาคเรียนท่ี 1/2564) 911,637.89 382,124.00 1,200,098.00 2,493,859.89 

งบท่ีใช้ดำเนินการ (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 1,813,370.76 429,630.00 846,098.00 3,089,098.76 

รวมงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ  2,725,009.09 811,754.00 2,046,196 5,582,959.09 

งบประมาณท่ีคงเหลอื 2,069,513.25 1,296,787.02 197,463.76 3,563,764.03 

 

ตารางแสดงสัดส่วนการอนุมัติงบและการดำเนินการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มบริหารงาน งบอนุมัติ 
งบท่ีดำเนินการ 

คงเหลอื 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 3,485,360.00 797,097.00 730420.72 1,527,517.72 1,957,842.28 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 1,174,000.00 302,626.89 450575.48 753,202.37 420,797.63 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 2,203,259.76 922,966.00 912,142.00 1,835,108.00 368,151.76 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 2,284,102.92 471,170.00 995,960.56 1,467,130.56 816,972.36 

รวมท้ังสิ้น 9,146,722.68 2,493,859.89 3,089,098.76 5,582,958.65 3,563,764.03 

คงเหลอืงบประมาณ 3,563,764.03 

 

แผนภูมิสัดส่วนการอนุมัติงบและการดำเนนิการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 



 

ตารางการใชง้บประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่ใช ้ งบประมาณ

คงเหลือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเนน้ 

 

1.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร 100,000.00 - - 100,000.00 

1.2 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ   นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร 80,000.00 - 31240.00 48,760.00 

1.3 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา นายนพดล ศรีสุข 5,000.00 5,100.00 - -100.00 

1.4 กิจกรรมตวิเขม้เตมิเต็มความรู้สู่โอเน็ต นางนริศา บุระชัด 30,000.00 - 22,600.00 7,400.00 

1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผล นางนริศา บุระชัด 5,000.00 - 4,850.00 150.00 

1.6 กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร 20,000.00 - - 20,000.00 

2 โครงการนเิทศเพือ่การศึกษา 

 

2.1 กิจกรรมนเิทศภายใน นางกัญจนา สมชาติ 5,000.00 - - 5,000.00 

2.2 กิจกรรมนเิทศกลุ่มบริหารงาน นางกัญจนา สมชาติ - - - - 

2.3 กิจกรรมนเิทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้ นางกัญจนา สมชาติ - - - - 

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 

 
3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน GPA และ PR นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 100,000.00 68,700.00 4,654.00 26,646.00 

3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการ นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2,000.00 - - 2,000.00 

4 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานที่ 

 4.1 กิจกรรมนทิรรศการหนังสอืใหม่ นางเรณู ผดุงฤกษ ์ 30,000.00 - - 30,000.00 



                                                                       รายงานผลการดำเนนิงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
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4.2 กิจกรรมนทิรรศการห้องสมุด นางเรณู ผดุงฤกษ ์ 44,000.00 - 800.00 43,200.00 

4.3 กิจกรรมรักการอ่าน นางเรณู ผดุงฤกษ ์ 15,000.00 8,000 - 7,000.00 

4.4 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  นางเรณู ผดุงฤกษ ์ 160,000 - - 160,000.00 

5 โครงการพัฒนาทักษะชีวติ 

 5.1 กิจกรรมการรับนักเรียน นายสมศักดิ์ บัวหนุน 20,000.00 - 20,000.00 0.00 

 5.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึก น.ศ.ท. นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ ์ 20,000.00 - 3,550.00 16,450.00 

 5.3 กิจกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี นายประเสริฐ จันทรท์ัน 374,960.00 - - 374,960.00 

 5.4 กิจกรรมเสริมสร้างงานแนะแนว นายประเสริฐ จันทรท์ัน 227,400.00 171,990.00 344,10.00 21,000.00 

 5.5 กิจกรรมวันสำคัญ นางสุดา เอ้งฉ้วน 20,000.00 8,618.00 3,476.00 7,906.00 

 5.6 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ นายปุณณมา ทองดเีพ็ง 10,000.00 - 9,970.00 30.00 

 5.7 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม นางเรณู ผดุงฤกษ ์ 8,000.00 - - 8,000.00 

 5.8 กิจกรรมจิตอาสา นายประเสริฐ จันทรท์ัน 8,000.00 - - 8,000.00 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

6.1 กิจกรรมปรบัพืน้ฐาน ม.1 ม.4  

(วัสดุอุปกรณ์) 
นางนริศา บุระชัด 50,000.00 1,539.00 28,430.00 20,031.00 

6.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์ นางนริศา บุระชัด 5,000.00 - - 5,000.00 
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6.3 กิจกรรมบรูณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
นางนริศา บุระชัด 10,000.00 - 9,753.00 247.00 

6.4 กิจกรรมคาราวานวทิยาศาสตร์ อพวช. นางนริศา บุระชัด 80,000.00 - - 80,000.00 

6.5 กิจกรรมจัดทำป้ายและมุมเรียนรู้วทิย์ นางนริศา บุระชัด 5,000.00 - - 5,000.00 

6.6 กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์และนำเสนอ

โครงงาน 
นางนริศา บุระชัด 15,000.00 - - 15,000.00 

6.7 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการ

เรียนรู ้
นางนริศา บุระชัด 30,000.00 - 30,000.00 0.00 

6.8 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียน

พิเศษ 
นางนริศา บุระชัด 20,000.00 - - 20,000.00 

6.9 กิจกรรม STEM EDUCATION นางนริศา บุระชัด 20,000.00 - - 20,000.00 

6.10 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 
นางนริศา บุระชัด 15,000.00 - - 15,000.00 

6.11 กิจกรรมจ้างวิทยากรอบรมให้ความรู้เสริม

ทักษะ 
นางนริศา บุระชัด 10,000.00 - - 10,000.00 

6.12 กิจกรรมจัดซือ้ ซ่อมแซม อุปกรณ์ ICT 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
นางนริศา บุระชัด 50,000.00 - 43400.00 6,600.00 

 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

6.1 กิจกรรมปรบัพืน้ฐานวชิาคณิตศาสตร์ นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว - - - - 



                                                                       รายงานผลการดำเนนิงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่ใช ้ งบประมาณ

คงเหลือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

 

6.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 7,000.00 - - 7,000.00 

6.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์ 
นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 8,000.00 - - 8,000.00 

6.4 ค่ายคณิตศาสตร์ walk rally บูรณาการสะ

เต็มศกึษา 
นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 20,000.00 - 20,000.00 0.00 

6.5 กิจกรรมจัดซือ้วัสดุส่ือการเรียนการสอน

และวัสดุครุภัณฑ ์
นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 30,000.00 - 23,150.00 6,850.00 

6.6 กิจกรรมจัดแสดงศักยภาพทางคณิตวัน

ตลาดนัดวิชาการ 
นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว - - - - 

6.7 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนพเิศษ  (M-Sci) นางสาววราวรรณ พัฒน์จนี 200,000.00 163,280.00 830.00 35,890.00 

6.8 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ

ห้องเรียนพเิศษ (M-Sci) 
นางสาววราวรรณ พัฒน์จนี 20,000.00 - 20,000.00 0.00 

6.9 กิจกรรมค่ายอัจฉริยะภาพทางคณิต วทิย

และเทคโนโลยี  
นางสาววราวรรณ พัฒน์จนี 30,000.00 - 12,542.00 17,458.00 

6.10 กิจกรรมจัดหาส่ือ/อุปกรณ ์ห้องเรียน

พิเศษ (M-Sci) 
นางสาววราวรรณ พัฒน์จนี 50,000.00 - - 50,000.00 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู ่ นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 15,000 - 1,200.00 13,800.00 

6.2 กิจกรรมเสยีงตามสาย, นักพูดนอ้ย, คลนิกิ

ภาษา 
นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 5,000.00 - - 5,000.00 
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6.3 กิจกรรมค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 5,000.00 - - 5,000.00 

6.4 กิจกรรมส่งเสริมฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 5,000.00 - - 5,000.00 

6.5 กิจกรรมภาษาไทย ภาษาถิ่น นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 5,000.00 - 5,000.00 0.00 

6.6 กิจกรรมจัดหาวัสดุ อปุกรณ์ สื่อ นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 25,000.00 - 25,000.00 0.00 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

6.1 กิจกรรมการจัดซือ้สือ่ วัสดุและอุปกรณ ์ นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์ 25,000.00 - 25,000.00 0.00 

6.2 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์ 5,000.00 - 5,000.00 0.00 

6.3 กิจกรรมวันสำคัญ นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์ 5,000.00 - 5,000.00 0.00 

6.4 กิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวงประจำ นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์ 15,000.00 - 15,000.00 0.00 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

6.1 กิจกรรมปรบัพืน้ฐานวชิาภาษาต่างประเทศ นางสุภาพร พัฒนรักษา - - - - 

6.2 กิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ นางสุภาพร พัฒนรักษา 5,000.00 - - 5,000.00 

6.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา นางสุภาพร พัฒนรักษา 5,000.00 - - 5,000.00 

6.4 กิจกรรม ASEAN DAY นางสุภาพร พัฒนรักษา 5,000.00 - - 5,000.00 

6.5 กิจกรรม Living Languages Exhibition  นางสุภาพร พัฒนรักษา 10,000.00 - - 10,000.00 

6.6 กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ นางสุภาพร พัฒนรักษา 25,000.00 - 23,331.00 1,669.00 

6.7 กิจกรรม EC (English & Chinese) ZONE นางสุภาพร พัฒนรักษา 5,000.00 - - 5,000.00 

6.8 กิจกรรมค่ายEnglish & Chineses นางสุภาพร พัฒนรักษา 10,000.00 - - 10,000.00 



                                                                       รายงานผลการดำเนนิงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่ใช ้ งบประมาณ

คงเหลือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

 
6.9 กิจกรรมจัดซือ้วัสดุส่ือcละวัสดุครุภณัฑ ์ นางสุภาพร พัฒนรักษา 30,000.00 - 30,000.00 0.00 

6.10 กิจกรรมโครงการห้องเรียนพเิศษ CEL  นางสุภาพร พัฒนรักษา 200,000.00 180,950.00 3,999.72 15,050.28 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

6.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ

ศิลปะ 
นายวีระยุทธ อนุกูล 15,000.00 - 15,000.00 0.00 

6.2 กิจกรรมทัศนศิลป์ นายวีระยุทธ อนุกูล 25,000.00 - 25,000.00 0.00 

6.3 กิจกรรมดนตรีสากล นายวีระยุทธ อนุกูล 40,000.00 - 40,000.00 0.00 

6.4 กิจกรรมดนตรีไทย นายวีระยุทธ อนุกูล 20,000.00 - - 20,000.00 

6.5 กิจกรรมนาฎศิลป์ไทย นายวีระยุทธ อนุกูล 20,000.00 - - 20,000.00 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

6.1 กิจกรรมงานบ้าน นายพีรพงศ์ ฤทธเิพชร 22,000.00 - 44,715.00 - 22,715.00 

6.2 กิจกรรมงานประดิษฐ ์ นายพีรพงศ์ ฤทธเิพชร 22,000.00 - 22,000.00 0.00 

6.3 กิจกรรมงานช่าง นายพีรพงศ์ ฤทธเิพชร 22,000.00 - 22,000.00 0.00 

6.4 กิจกรรมงานเกษตร  นายพีรพงศ์ ฤทธเิพชร 8,804.50 8,804.50 - - 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

6.1 กิจกรรมกีฬาภายใน กีฬาอำเภอ จังหวัด นายนราธิป นาเจริญ 80,000.00 - - 80,000.00 

6.2 กิจกรรมว่ายนำ้เพื่อชีวติ นายนราธิป นาเจริญ 200,000.00 - - 200,000.00 

6.3 กิจกรรมส่งเสริมกีฬามวย นายนราธิป นาเจริญ 20,000.00 - - 20,000.00 
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6.4 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล นายนราธิป นาเจริญ - - - - 

6.5 กิจกรรมพัฒนา จัดซือ้ ซ่อมแซม ห้องพละ นายนราธิป นาเจริญ 20,000.00 - 14160.00 5,840.00 

6.6 กิจกรรมจัดซือ้อปุกรณ์กีฬา สอืการเรียน

การสอน 
นายนราธิป นาเจริญ 25,000.00 - 29,884.00 -4,884.00 

6.7 กิจกรรมส่งเสริมกรฑีา นายนราธิป นาเจริญ 40,000.00 - - 40,000.00 

6.8 กิจกรรมปรบัปรุงอาคารฝึกซอ้มมวย นายนราธิป นาเจริญ 20,000.00 - 20,000.00 0.00 

7 โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความย่ังยืน 

 

7.1 กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้/

ฐานการเรียนรู้/ 
นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์ 40,000.00 40,000.00 26245.00 . 

7.2 กิจกรรมพัฒนาห้องศาสตร์พระราชา นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์ 150,000.00 145,470.00 - 4,530.00 

7.3 กิจกรรมการเตรียมการรับการนเิทศ

ตดิตามการซ้อมรบัการประเมิน 
นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์ 10,000.00 - 7535.00 2,465.00 

7.4 กิจกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาฯ 
 

นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์
 

45,000.00 
 

2,650.00 
 

- 
 

42,350.00 
 

8 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 8.1 โรงเรียนมาตรฐานสากล นางสาวนภิสา เส็นสริะ 20,000.00 - 1,696.00 18,304.00 

9 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 
9.1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พัฒนา

ห้องเรียนคุณภาพ 

 
 

นางสาวจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 
 

10,000.00 
 

- 
 

- 
 

10,000.00 
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10 โครงการจ้างครูละบคุลากร 

 10.1 จ้างบุคลากร นางจงกล  รจนา 1,861,260.00 873,768.00 845,268.00 142,224.00 

11 โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

11.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร นางจงกล  รจนา 130,000.00 - 65576.00 64,424.00 

11.2 กิจกรรมจัดทัศนศึกษาดูงาน นางจงกล  รจนา 50,000.00 - - 50,000.00 

11.3 กิจกรรมการพัฒนาการใช้ ICT นางจงกล  รจนา 5,000.00 - - 5,000.00 

11.4 กิจกรรมรวบรวมผลงานเพื่อการเลื่อนวทิย

ฐานะ    
นางจงกล  รจนา 7,000.00 - - 7,000.00 

12 สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 

 
12.1 กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่

บุคลากร 
นางจงกล  รจนา 10,000.00 - 700.00 9,300.00 

13 พัฒนางานสารสนเทศและงานสารบรรณ 

 
13.1 การบริหารจัดการดา้นระบบสารสนเทศ

และงานสารบรรณ 
นางจงกล  รจนา 140,000.00 49,198.00 598.00 90,204.00 

14 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 

 

14.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 1,000.00 - - 1,000.00 

14.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 1,000.00 - - 1,000.00 

14.3 แผนปฏบิัตกิารประจำป ี
 

นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 
 

7,000.00 
 

3200.00 - 3,800.00 
 

15 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 

 15.1 กิจกรรมจัดทำวารสาร แผ่นพับ นายวีระยุทธ อนุกูล 25,000.00 16,000 2,762.00 6,238.00 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่ใช ้ งบประมาณ

คงเหลือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

15.2 กิจกรรมสนับสนุนป้ายประกาศ นายวีระยุทธ อนุกูล 

15.3 กิจกรรมพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 
นายวีระยุทธ อนุกูล 

16 โครงการพัฒนาตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

 16.1 กิจกรรมพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน นางสาววราวรรณ พัฒน์จนี 1,000.00 - - 1,000.00 

17 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 

 

17.1 กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
นายสมศักดิ์  บัวหนุน 

5,000.00 - - 5,000.00 17.2 กิจกรรมจัดทำาระบบขอ้มูลสารสนเทศ นายสมศักดิ์  บัวหนุน 

17.3 กิจกรรมจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา 

(SAR) 
นายสมศักดิ์  บัวหนุน 

18 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 

 

18.1 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ นางจงกล  รจนา 5,000.00 1,350.00 - 3,650.00 

18.2 ภาคี 4 ฝ่าย นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 3,000.00 - - 3,000.00 

18.3 ชมรมศิษย์เก่า นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ - - - - 

19 พัฒนาศักยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภายในสถานศึกษา 

 
19.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เครอืข่าย 
นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 664,000.00 - 143,480.00 520,520.00 

 19.2 กิจกรรมค่าเช่าคอม 46 เครือ่ง นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 708,768.00 354,384.00 354,384.00 0.00 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่ใช ้ งบประมาณ

คงเหลือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

19.3 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสบืค้น 
นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 10,000.00 - - 10,000.00 

19.4 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 40,000.00 - 1,722.70 38,277.30 

20 อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

20.1 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภค    
นายพีรพงศ์ ฤทธเิพชร 300,000.00 - 236,361.00 63,639.00 

20.2 กิจกรรมปรบัปรุงภูมิทัศน ์ นายพีรพงศ์ ฤทธเิพชร 100,000.00 5,000.00 36,522.30 58,477.70 

20.3 กิจกรรมจัดซือ้นำ้ยาหรือเวชภัณฑ์ทำ

ความสะอาดห้องนำ้ 
นายพีรพงศ์ ฤทธเิพชร 15,000.00 14,951.00 - 49.00 

20.4 กิจกรรมจัดซือ้ไม้กวาดถังขยะ อุปกรณ์

ทำความสะอาด 
 

นายพีรพงศ์ ฤทธเิพชร 
 

10,000.00 
 

7,280.00 
 

- 
 

2,720.00 
 

21 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

 

21.1 กิจกรรมเสยีงตามสายให้ความรู้และ

รณรงค ์
นางพรพณา ฤทธชูิ 

10,000.00 - - 10,000.00 21.2 กิจกรรมประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุ

เหลอืใช้ 
นางพรพณา ฤทธชูิ 

21.3 กิจกรรมสร้างจุดคัดแยกขยะในโรงเรียน นางพรพณา ฤทธชูิ 

22 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 

 22.1 กิจกรรมจัดซือ้/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นางสาวนันทญา บรรณราช 40,000.00 12,725.00 183,774.00 -156,499.00 

23 บริหารและจัดการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่ใช ้ งบประมาณ

คงเหลือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

 

23.1 ค่าสาธารณูปโภค  นางพรพณา ฤทธชูิ 450,000.00 133,007.33 122,223.03 194,769.64 

23.2 Internet (ค่าโดเมนและโฮสต้ิง ) นางพรพณา ฤทธชูิ 30,000.00 30,000.00 - 0.00 

23.3 ซ่อมรถยนต์/นำ้มันเชื้อเพลงิ นางพรพณา ฤทธชูิ 85,00000 30,525.36 41,515.20 12,959.44 

23.4 การบริหารจัดการดา้นพัสดุ ครภุัณฑ์  นางพรพณา ฤทธชูิ 500,000.00 32,100.00 238,370.60 229,529.40 

24 จัดซ่อมวัสดุ  ครุภณัฑ ์

 24.1 จัดซ่อมวัสดุ/ครุภณัฑ ์ นางพรพณา ฤทธชูิ 100,000.00 73,794.20 48,466.65 -22,260.85 

25 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

 

25.1 งานตรวจสารเสพติด นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ ์ 15,000.00 - - 15,000.00 

25.2 งานส่งเสริมกิจกรรมต่อตา้นยาเสพตดิ นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ ์ 10,000.00 - - 10,000.00 

25.3 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ ์ 8,000.00 - - 8,000.00 

25.4 กิจกรรมผู้ใหญ่ใส่ใจนักเรียน นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ ์ 5,000.00 - - 5,000.00 

26 โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื 

 

26.1 งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน    นางอรณ์สิริ แก้วปลอด 30,000.00 - - 30,000.00 

26.2 งานประชุมเครอืข่ายผู้ปกครอง นางอรณ์สิริ แก้วปลอด 2,000.00. - - 2,000.00 

26.3 สนับสนุนงานระบบดูแล นางอรณ์สิริ แก้วปลอด 5,000.00 - - 5,000.00 

26.4 เย่ียมบ้านนักเรียน นางอรณ์สิริ แก้วปลอด 20,000.00 - - 20,000.00 

26.5 ประชุมชมรมรถรบั – ส่งนักเรียน นางอรณ์สิริ แก้วปลอด 2,000.00 - - 2,000.00 

26.6 คู่มอืนักเรียน/ บัตรประจำตัวนักเรียน นางอรณ์สิริ แก้วปลอด 71,400.00 75,480.00 - -4,080.00 

 26.7 งานสารสนเทศกลุ่มงานกจิการนักเรียน นางอรณ์สิริ แก้วปลอด 54,000.00 - 30,590.00 23,410.00 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่ใช ้ งบประมาณ

คงเหลือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

27 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 

27.1 กิจกรรมปฐมนเิทศนักเรียนใหม่ นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ - - - - 

27.2 ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะ 
นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ - - - - 

27.3 โรงเรียนสุจริต นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 10,000.00 - - 10,000.00 

27.4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 12,813.00 - - 12,813.00 

27.5 งานคุณธรรม จริยธรรม และความ

โปร่งใส (ITA) 
นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ - - - - 

27.6 กิจกรรมค่ายคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง 
 

นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 
 

15,000.00 
 

- 
 

- 
 

15,000.00 
 

28 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

28.1 กิจกรรมการเลอืกตัง้สภานักเรียน นางสาวนุฏชนาท พรหมทอง 2,000.00 - - 2,000.00 

28.2 กิจกรรมไหว้คร ู นางสาวนุฏชนาท พรหมทอง 8,622.00 - - 8,622.00 

28.3 กิจกรรมวันปีใหม่ นางสาวนุฏชนาท พรหมทอง 8,000.00 - - 8,000.00 

28.4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ/จติอาสา นางสาวนุฏชนาท พรหมทอง 10,000.00 - - 10,000.00 

29 โครงการควบคุมและแก้ไขความประพฤติ 

 
29.1 งานเวรยามและความปลอดภัย นางสุภาพร พัฒนรักษา 3,000.00 - - 3,000.00 

29.2 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีระเบียบ

วินัย 
 

นางสุภาพร พัฒนรักษา 
 

2,500.00 
 

- 
 

- 
 

2,500.00 
 

30 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีสู่ความพอเพียง 

 30.1 กิจกรรมปรบัปรุงห้องพยาบาล นางสาวจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 30,000.00. - 2,605.00 27,395.00 



                                                                       รายงานผลการดำเนนิงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่ใช ้ งบประมาณ

คงเหลือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

30.2 จัดซือ้ยา/เวชภัณฑ ์ นางสาวจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 20,000.00 - 3,760.00 16,240.00 

30.3 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ความ

พอเพียง 
นางสาวจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 5,000.00 - - 5,000.00 

30.4 กิจกรรม อย.นอ้ยสู่ความพอเพียง นางสาวจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 1,000.00 - - 1,000.00 

30.5 กิจกรรมทบูีนัมเบอร์วัน นางสาวจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 2,000.00 - - 2,000.00 

31 
สนับสนุนอินเตอร์เน็ตของนักเรียน  

ภาคเรียนที ่1/2564 (200บาท/คน) 
 216,800.00 216,800.00 - - 

32 
ครุภัณฑ์สำหรบัห้องเรียนคุณภาพ 

โทรทัศน์ (LED 55” LG Smart TV 18 เครือ่ง) 
 360,000.00 - 360,000.00 - 

 รวมทั้งสนิ 9,146,722,68 2,493,859,89 3,089,098.76 3,563,764.03 
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รายงานผลการดำเนนิการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเนน้ 

 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 100,000.00 - 1. นักเร ียนเข ้าร ่วมการแข ่งข ันความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และการแข่งขันในรายการต่าง ๆ 

ในทุกรายการแข่งขัน 

2. คุณครูคนทุกกลุ่มสาระส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และการ

แข่งขันในรายการต่าง ๆ ในทุกรายการแข่งขัน 

3. นักเรียนและคุณครูทุกคนได้รับรางวัลจากการเข้า

ร ่วมการแข่งข ันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการในระดับชาติ และการแข่งขันในรายการต่าง ๆ 

✓   นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร 

 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ   

 80,000.00 31,240.00 1. นักเรียนจัดแสดงนทิรรศการผลงานดา้นต่าง ๆ อย่าง

มีคุณภาพและหลากหลาย 

2. คุณครูทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัด

แสดงผลงานได้เต็มศักยภาพ 

3. มีโรงเรียนต่าง ๆ ชุมชน หน่วยงาน ภาคีเครอืขา่ยเขา้

ร่วมชมนทิรรศการที่จัดขึ้น 

✓   นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 5,000.00 5,100.00 1. มีหลักสูตรฉบับปรบัปรุงที่ถูกต้องทุกองคป์ระกอบ

และมีคู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

2. ครูและนักเรียนเห็นคุณค่าของการนำหลักสูตรไปใช้

และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  

✓   นายนพดล ศรีสุข 

 กิจกรรมตวิเขม้เตมิเต็มความรู้สู่โอเน็ต 

 30,000.00 22,600.00 1. ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระเพิม่ขึ้น 

2. เตรียมความพร้อม จัดหาวธิกีารดำเนนิการ สือ่ วัสดุ

อุปกรณ์ รวมทั้งวิทยากร ในการเพิ่มศักยภาพผู้เรยีน

ตามความเหมาะสม 

3. นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านมีจำนวนลดลง 

✓   นางนริศา บุระชัด 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผล 

 5,000.00 4,850.00 1. มีอปุกรณค์อมพิวเตอร ์สื่อ และวัสดุในการจัดการ

พัฒนาระบบงานวัดผล 

2. มีระเบียบโรงเรียนบ้านตาขุนวทิยาว่าดว้ยงานวัดผล 

✓   นางนริศา บุระชัด 

 กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม 

 20,000.00 - 1. คุณครูทุกคนมีนวัตกรรมทางการศึกษาคนละ 1 

นวัตกรรม 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากข้ึน 

 

✓   นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

2 โครงการนเิทศเพือ่การศึกษา 

 กิจกรรมนเิทศภายใน 

5,000.00 - 1. ครผูู้สอนมีความพึงพอใจกระบวนการนเิทศในระดับด ี

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอ่การนเิทศการสอนใน

ระดับด ีรอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

✓   นางกัญจนา สมชาติ 

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 

 - กิจกรรมพัฒนาระบบงาน GPA 

และ PR 

1. ร้อยละ 100 ของงานทะเบียนถูกต้อง ทันเวลา 

2. ร้อยละ 100 ของผูม้าใช้บริการไดร้ับเอกสารจากงาน

ทะเบียน 

✓   นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 

100,000.00 73,354.00 

- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

วิชาการ 

✓   

2,000.00 - 

4 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานที่ 

 - กิจกรรมนทิรรศการหนังสอืใหม่ 1. นักเรียนมีหนังสอืเอกสารประกอบการเรียนเพยีงพอ 

2. นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 80 

3. นักเรียนทำงานร่วมกับผูอ้ื่นอย่างมีความสุข 

4. นักเรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การ

สื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 

75 

✓   นางเรณู ผดุงฤกษ ์

30,000.00 - 

- กิจกรรมนทิรรศการห้องสมุด ✓   

44,000.00 800.00 

- กิจกรรมรักการอ่าน ✓   

15,000.00 - 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

 - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 5. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายร้อยละ 80 มคีวามพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

✓   นางเรณู ผดุงฤกษ ์

160,000.00 0 

5 โครงการพัฒนาทักษะชีวติ 

 กิจกรรมการรับนักเรียน 

20,000.00 20,000.00 1. เพื่อให้การจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานเป็นไปตาม

พระราชบัญญัตกิารศึกษาข้ันพืน้ฐาน       

2. เพื่อให้รบันักเรียนในเขตพืน้ที่บริการ และนอกพืน้ที่

บริการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

✓   นายสมศักดิ์ บัวหนุน 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึก น.ศ.ท. 

20,000.00 3,550.00 1. นักศึกษาวชิาทหารผ่านการฝึกภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัต ิ

2. นักศึกษาวชิาทหารมีความประพฤติตนดีสมกับเป็น

นักศึกษาวชิาทหาร 

✓   นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ ์

 กิจกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี

374,960.00 - กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสอื-เนตรนาร ีบรูณาการทัศน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

✓   นายประเสริฐ จันทรท์ัน 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสอื-

เนตรนารี คิดเป็นรอ้ยละ 80 

กิจกรรมเสริมสร้างงานแนะแนว 

227,400.00 206,400.00 1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกจิกรรม 

2. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านตาขุนวทิยาจบ

การศึกษาตามเกณฑ์และพึงพอใจต่อการให้บริการ และ

กิจกรรมต่าง ๆ 

✓   นายประเสริฐ จันทรท์ัน 

 กิจกรรมวันสำคัญ 

20,000.00 12,094.00  

 

✓   นางสุดา เอ้งฉ้วน 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

10,000.00 9,970.00 1. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นักเรียนมีความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรม ตามค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 

80 

✓   นายปุณณมา ทองดเีพ็ง 

กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 

8,000.00 - 1. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 

✓   นางเรณู ผดุงฤกษ ์

 กิจกรรมจิตอาสา 

8,000.00 -  

 

✓   นายประเสริฐ จันทรท์ัน 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมปรับพืน้ฐาน ม.1 ม.4  

(วัสดุอุปกรณ์) 

1. นักเรียนมีเจตคตทิี่ดีต่อวิชาวทิยาศาสตร์ นักเรยีนมี

ความรู้ที่ลึกซึง้และคงทน รู้ว่าวิทยาศาสตร์มี

ความสำคัญต่อชีวติประจำวันและสามารถนำความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันได้ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลามสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ

ดำเนนิกจิกรรม เรียนรูอ้ย่างพอเพียง เกิดประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล ทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุ

เป้าหมายที่กำหนด 

4. นักเรียน คร ูและบุคลากร มคีวามรูท้างวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มคีวามภาคภูมิใจในผลงาน และมคีวาม

รักสามัคคีในหมู่คณะ 

✓   นางนริศา บุระชัด 

 

 50,000.00 29,969.00 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์ ✓   

5,000.00 - 

กิจกรรมบูรณาการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓   

10,000.00 9,753.00 

กิจกรรมคาราวานวทิยาศาสตร์ 

อพวช. 

✓   

80,000.00 - 

กิจกรรมจัดทำป้ายและมุมเรียนรู้

วิทย์ 

✓   

5,000.00 - 

กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์และ

นำเสนอโครงงาน 

✓   

15,000.00 - 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT 

เพื่อการเรียนรู ้

1. นักเรียนมีเจตคตทิี่ดีต่อวิชาวทิยาศาสตร์ นักเรยีนมี

ความรู้ที่ลึกซึง้และคงทน รู้ว่าวิทยาศาสตร์มี

ความสำคัญต่อชีวติประจำวันและสามารถนำความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันได้ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลามสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ

ดำเนนิกจิกรรม เรียนรูอ้ย่างพอเพียง เกิดประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล ทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุ

เป้าหมายที่กำหนด 

4. นักเรียน คร ูและบุคลากร มคีวามรูท้างวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มคีวามภาคภูมิใจในผลงาน และมคีวาม

รักสามัคคีในหมู่คณะ 

 

 

 

✓   

30,000.00 30,000.00 

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน

ห้องเรียนพเิศษ 

✓   

20,000.00 - 

กิจกรรม STEM EDUCATION ✓   

20,000.00 - 

กิจกรรมส่งเสรมิการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ 

✓   

15,000.00 - 

กิจกรรมจ้างวิทยากรอบรมให้

ความรู้เสริมทักษะ 

✓   

10,000.00 - 

กิจกรรมจัดซือ้ ซอ่มแซม อปุกรณ ์

ICT วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

✓   

50,000.00 43,400.00 

 กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

กิจกรรมปรับพืน้ฐานวิชา

คณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์

ระดับ 2 ขึ้นไปไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 65 (65%) 

✓   นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

- - 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์

จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 1 ต่อป ี

3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์มี

ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ นำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจำวัน ร้อยละ 75 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง

คณิตศาสตร์ 

✓   

7,000.00 - 

กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์ 

✓   

8,000.00 - 

ค่ายคณิตศาสตร์ walk rally บูรณา

การสะเต็มศกึษา 

✓   

20,000.00 20,000.00 

กิจกรรมจัดซือ้วัสดุส่ือการเรียนการ

สอนและวัสดุครุภัณฑ ์

✓   

30,000.00 23,150.00 

กิจกรรมจัดแสดงศักยภาพทาง

คณิตวันตลาดนัดวิชาการ 

✓   

- - 

 

 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนพเิศษ   

(M-Sci) 

✓   นางสาววราวรรณ พัฒน์จนี 

 

200,000.00 164,110.00 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

กิจกรรมส่งเสรมิการแข่งขันทักษะ

ห้องเรียนพเิศษ (M-Sci) 

✓   

20,000.00 20,000.00 

กิจกรรมค่ายอัจฉริยะภาพทาง

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

✓   

30,000.00 12,542.00 

กิจกรรมจัดหาส่ือ/อปุกรณ ์

ห้องเรียนพเิศษ (M-Sci) 

 ✓   

50,000.00 - 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 1. นักเรียนมีเจตคตทิี่ดีต่อวิชาภาษาไทย 

2. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 

3. นักเรียนมีผลงานและรางวัลจากการแข่งขันทักษะ

ภาษาไทย 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทยสูงขึ้น 

ร้อยละ 5 

 

 

✓   นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 

 15,000.00 1,200.00 

กิจกรรมเสยีงตามสาย, นักพูดนอ้ย

,คลนิกิภาษา 

✓  

5,000.00 - 

 

 กิจกรรมค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน ✓  

5,000.00 - 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

กิจกรรมส่งเสรมิฝึกนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

✓  

5,000.00 - 

กิจกรรมภาษาไทย ภาษาถิ่น ✓  

5,000.00 5,000.00 

กิจกรรมจัดหาวัสดุ อปุกรณ ์สื่อ ✓  

25,000.00 25,000.00 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมการจัดซือ้สื่อ วัสดุและ

อุปกรณ ์

1. นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อ อุปกรณ์ต่างๆและ

การเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาฯ 

✓  ควรมีการดำเนนิ

กิจกรรมตาม

โครงการอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อการ

พัฒนาและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์

25,000.00 25,000.00 

กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทาง

วิชาการ 

✓  

5,000.00 5,000.00 

กิจกรรมวันสำคัญ ✓  

5,000.00 5,000.00 

 กิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

ประจำ 

✓  

15,000.00 15,000.00 

 กลุ่มสารการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

กิจกรรมปรับพืน้ฐานวิชา

ภาษาต่างประเทศ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วชิา

ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 

(65%) 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

ภาษาต่างประเทศ จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1 ต่อป ี

3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษและ

ภาษาจนี มีทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ นำไปประยุกตใ์ช้ใน

ชีวติประจำวัน ร้อยละ 75 

✓   นางสุภาพร พัฒนรักษา 

 

 - - 

กิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ ✓   

5,000.00 - 

กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศทาง

ภาษา 

✓   

5,000.00 - 

กิจกรรม ASEAN DAY ✓   

5,000.00 - 

กิจกรรม Living Languages 

Exhibition 

✓   

10,000.00 - 

กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ✓   

25,000.00 23,331.00 

 กิจกรรม EC (English & Chinese) 

ZONE 

✓   

5,000.00 - 

กิจกรรมค่าย English & Chineses ✓   

10,000.00 - 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

กิจกรรมจัดซือ้วัสดุส่ือและวัสดุ

ครุภัณฑ ์

✓   

30,000.00 30,000.00 

กิจกรรมโครงการห้องเรียนพเิศษ 

CEL 

 ✓   

200,000.00 184,949.72 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม

สาระศิลปะ 

1. นักเรียนมีความสุขในการเรียน 

2. นักเรียนมีความสุขในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

3. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางดา้น

ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

5. นักเรียนได้รับรางวัลดา้นทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์

ไทย 

6. นักเรียนมีความรัก ความหวงแหน ช่ืนชมและ

ภาคภูมิใจที่ไดถ้่ายทอดงานศิลปหัตถกรรมไดร้่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมทางภูมิปัญญา 

 

 

 

✓   นายวีระยุทธ อนุกูล 

 

15,000.00 15,000.00 

กิจกรรมทัศนศิลป์ ✓   

25,000.00 25,000.00 

กิจกรรมดนตรีสากล ✓   

40,000.00 40,000.00 

 กิจกรรมดนตรีไทย ✓   

20,000.00 - 

กิจกรรมนาฎศิลป์ไทย ✓   

20,000.00 - 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กิจกรรมงานบ้าน 1.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ร้อยละ 3 

2.รอ้ยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีการจัดการเรียนรู้

ผ่านตามมาตรฐานที่ สำนักรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพการศึกษากำหนด 

✓   นายพีรพงศ์ ฤทธเิพชร 

 22,000.00 44,715.00 

กิจกรรมงานประดิษฐ ์ ✓   

22,000.00 22,000.00 

กิจกรรมงานช่าง ✓   

22,000.00 22,000.00 

กิจกรรมงานเกษตร 

(ใช้งบอิสระ 58,984) 

✓   

58,984.00 8,804.50 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมกีฬาภายใน กีฬาอำเภอ 

จังหวัด 

1. ผลสำเร็จของการจัดและเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. รางวัลที่ไดร้ับจากการเขา้ร่วมการแข่งขัน 

 ✓  นายนราธิป นาเจริญ 

 

80,000.00 - 

กิจกรรมว่ายนำ้เพื่อชีวติ ✓   

200,000.00 - 

 กิจกรรมส่งเสรมิกีฬามวย ✓   

20,000.00 - 

กิจกรรมส่งเสรมิกีฬาฟุตบอล  

ฟุตซอล 

✓   
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

- - 

กิจกรรมพัฒนา จัดซือ้ ซอ่มแซม 

ห้องพละ 

✓   

20,000.00 14,160.00 

กิจกรรมจัดซือ้อปุกรณ์กีฬา สื่อการ

เรียนการสอน 

 ✓   นายนราธิป นาเจริญ 

 

25,000.00 29,884.00 

กิจกรรมส่งเสรมิกรีฑา ✓   

40,000.00 - 

กิจกรรมปรับปรุงอาคารฝึกซอ้ม

มวย 

✓   

20,000.00 20,000.00 

7 โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความย่ังยืน 

 กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้/ฐานการเรียนรู ้

1. นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ชีวติประจำวัน เขา้

ร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและผ่านการประเมิน

กิจกรรมไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 80 

✓  การพัฒนาหรือการ

คงความย่ังยืนของ

กิจกรรมฐานการ

เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

ที่ให้นักเรียนได้

เรียนรู้และมี

นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์

 

 

 

 

 

40,000.00 66,245.00 

 กิจกรรมพัฒนาห้องศาสตร์

พระราชา 

✓  

150,000.00 145,470.00 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

กิจกรรมการเตรียมการรับการ

นเิทศตดิตามการซ้อมรบัการ

ประเมิน 

2. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไป

ใช้บูรณาการในกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมการ

เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

3. ครู นักเรียน และบคุลากรในโรงเรียนได้ใช้ห้องศาสตร์

พระราชาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้อย่างมีคุณภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ

ชุมชนได้ศึกษา 

4. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีความพงึพอใจ

ต่อการดำเนนิกจิกรรมขับเคลือ่นหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความย่ังยืน กิจกรรม

พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา 

✓  ประสบการณ์ใน

การเรียนรูอ้ย่าง

ย่ังยืนตามสภาพ

และบริบทของ

สถานศึกษา และ

การพัฒนาเพื่อเป็น

สถานศึกษาดูงาน

ของโรงเรียนหรือ

หน่วยงานที่อาจจะ

มีการขอมาศึกษาดู

งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000.00 7,535.00 

กิจกรรมการประเมินศูนย์การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ 

✓  

45,000.00 2,650.00 

8 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

20,000.00 1,696.00 1. ครทูุกคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจการพัฒนาสถานศึกษา 

ดว้ยระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 

2. ผู้รับผิดชอบหมวดต่าง ๆ จัดทำข้อมูลไดถู้กตอ้ง 

รวดเร็ว มีคุณภาพ 

3. ความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม SPEED 4 Q Model 

4. ผ่านการประเมินในระดับ OBECQA 

 

✓   นางสาวนภิสา เส็นสริะ 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

9 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พัฒนาห้องเรียนคณุภาพ 

10,000.00 - 1. เพื่อขบัเคลือ่นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำ

ตำบลสู่มาตรฐานให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

2. เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิัตกิารพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบลโดยบูรณา

การสาระการเรียนรูผ้่านงานอาชีพ 

3. เพือ่ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี

ความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ

ความสามารถในการบริหารจัดการเรียนการสอน สร้าง

นวัตกรรมการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรมและมี

ความย่ังยืน 

4. เพือ่สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อม

ลำ้ทางการศึกษา ให้กับเยาวชน ที่ขาดแคลนได้เตบิโต

เป็นพลเมืองดี มีทักษะวชิาการ ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ 

5. เพือ่สร้างความร่วมมือระหว่างเอกชน บ้าน วัด รัฐ 

และโรงเรียน อย่างเป็นรปูธรรมและมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

และย่ังยืน 

✓  ควรจัดกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ขับเคลื่อนการ

พัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจำ

ตำบลสู่มาตรฐานให้

สามารถพัฒนา

ตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้

ผู้บริหาร คร ูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา มีความ

พร้อมในทุกด้าน

และความสามารถ

ในการบริหาร

จัดการ ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดการ

จัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่มี

นางสาวจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ประสิทธภิาพให้กับ

ผู้เรียน 

10 โครงการจ้างครูละบคุลากร 

 จ้างบุคลากร 

1,861,260.000 1,719,036.00 1. โรงเรียนมบีุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการ มีคุณภาพตามโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

2. นักเรียนได้เรียนรู้จากครูทีม่ีความรู ้ความสามารถ 

และมีความถนัดในสาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและส่งเสริมผู้

ที่มีความสามารถพเิศษอย่างต่อเนื่อง 

✓ 

  นางจงกล  รจนา 

11 โครงการพัฒนาบุคลากร 

 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร 1. พัฒนาระบบงานบุคลากร พัฒนาขดีความสามารถ

ของบุคลากรให้สูงขึ้น และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธภิาพสู่มาตรฐานสากล 

2. ครูไดร้ับการพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนา 

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

✓ 
  นางจงกล  รจนา 

 130,000.00 65,576.00 

กิจกรรมจัดทัศนศึกษาดูงาน 
✓ 

  

50,000.00 - 

 กิจกรรมการพัฒนาการใช้ ICT 
✓ 

  

5,000.00 - 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

กิจกรรมรวบรวมผลงานเพื่อการ

เลื่อนวทิยฐานะ ✓ 

  

7,000.00 - 

12 สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 

 กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 

10,000.00 700.00 1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจใน

การปฏิบัตหินา้ที ่

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาความสัมพันธ์อนัดีซึ่ง

กันและกัน 

3. ครูและบคุลากรในโรงเรียนทุกคนเกิดความมั่นคงใน

สวัสดิการและมีความสุขในการทำงาน 

✓ 

  นางจงกล  รจนา 

13 พัฒนางานสารสนเทศและงานสารบรรณ 

 การบริหารจัดการดา้นระบบสารสนเทศและงานสารบรรณ 

140,000.00 49,796.00 1. ระบบงานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ

และเป็นปัจจุบัน อย่างนอ้ยร้อยละ 70 

2. ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอย่างนอ้ยร้อยละ 70 

✓ 

  นางจงกล  รจนา 

14 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. มีบคุลากรเขา้ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนา

สถานศึกษา จำนวน 60 คน ✓ 

  นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 

1,000.00 - 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 2. โรงเรียนบ้านตาขุนวทิยา มีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของนักเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

3. โรงเรียนบ้านตาขุนวทิยามีทิศทางในการพัฒนา

ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ

วัตถุประสงค์ 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพือ่จัดทำแผนปฏิบัตกิาร

ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จำนวน 

60 คน เป็นเวลา 2 วัน 

5. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัตกิารประจำปีการศึกษา 

2564 จำนวน 10 เล่ม 

6. โรงเรียนบ้านตาขุนวทิยา มีแผนปฏิบัตกิารประจำปี 

2564 เป็นเครือ่งมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของพืน้ที่และนโยบายของ

หน่วยงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

✓ 
  นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 

1,000.00 - 

แผนปฏิบัตกิารประจำป ี

✓ 

  

7,000.00 3,200.00 

15 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 

 - กิจกรรมจัดทำวารสาร แผ่นพับ 

- กิจกรรมสนับสนุนป้ายประกาศ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

25,000.00 -  

 
✓ 

  นายวีระยุทธ อนุกูล 



                                                                       รายงานผลการดำเนนิงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 

ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

16 โครงการพัฒนาตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

 กิจกรรมพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 

1,000.00 - 1. นักเรียนและกิจกรรมงาน/โครงการผ่านเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพ 

2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องเป็นที่พงึพอใจตอ่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวขอ้ง 

✓ 

  นางสาววราวรรณ พัฒน์จนี 

17 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 

 - กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- กิจกรรมจัดทำาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

- กิจกรรมจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) 

 5,000.00 - 1. การจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น

รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ใน

การปฏิบัต ิ

2. ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ

และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เป็นอย่างดี 

3. พอ่แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/

ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความมั่นใจต่อระบบการ

บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

✓ 

  นายสมศักดิ์  บัวหนุน 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

18 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของโรงเรยีนมี

การประชุมเพือ่วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอย่างนอ้ย 4 ครั้ง/ ป ี

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมี

ประสิทธภิาพจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้ง 

✓ 
  นางจงกล  รจนา 

5,000.00 1,350.00. 

ภาคี 4 ฝ่าย 
✓ 

  นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 

3,000.00 - 

ชมรมศิษย์เก่า 
✓ 

  นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 

- - 

19 พัฒนาศักยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภายในสถานศึกษา 

 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เครอืข่าย 

1. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี

ประสิทธภิาพและเพียงพอต่อการใช้งาน 

2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ 

3. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการเรียนรู ้

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกการเรียนรูอ้ย่างมี

ประสิทธภิาพ 

5. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียนรูเ้พื่อให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด 

 

✓ 

  นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 

 

664,000.00 143,480.00 

กิจกรรมค่าเช่าคอม 46 เครื่อง 
✓ 

  

708,768.00 708,768.00 

 กิจกรรมส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสบืค้น ✓ 

  

10,000.00 - 

กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

✓ 

  

40,000.00 1,722.70 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

20 อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมปรับปรุงซอ่มแซมระบบ

สาธารณูปโภค    

1. บรเิวณโรงเรียนสะอาดและบรรยากาศดตีลอดจน

สิ่งแวดล้อมดูร่มรื่น นักเรียนมีความสุข 

2. อาคารเรียนอยู่ในสภาพด ีสะอาด เหมาะสม ในการ

ปฏิบัตงิานอย่างมีประสิทธภิาพ 

3. โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ ์สำหรับการบริหาร

สถานศึกษาและการปฏิบัตงิานของบุคลากรอย่าง

เพียงพอ 

✓ 

  นายพีรพงศ์ ฤทธเิพชร 

 

300,000.00 236,361.00 

กิจกรรมปรับปรุงภูมทิัศน์ 
✓ 

  

100,000.00 41,522.30 

กิจกรรมจัดซือ้นำ้ยาหรือเวชภัณฑ์

ทำความสะอาดห้องนำ้ ✓ 

  

15,000.00 14,951.00 

กิจกรรมจัดซือ้ไม้กวาดถังขยะ 

อุปกรณ์ทำความสะอาด ✓ 

  

10,000.00 7,280.00 

21 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

 - กิจกรรมเสยีงตามสายให้ความรู้และรณรงค ์

- กิจกรรมประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลอืใช้ 

- กิจกรรมสร้างจุดคัดแยกขยะในโรงเรียน 

10,000.00 - 1. นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รอ้ยละ 80  ✓ 

1. การร่วมมือจาก

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

ร่วมกันปลูก

นางพรพณา ฤทธชูิ 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

จิตสำนกึปัญหาขยะ

ให้กับนักเรียน 

2. ควรจัดสรร

งบประมาณให้

เหมาะสมกับการจัด

กิจกรรม 

22 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 

 กิจกรรมจัดซือ้/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

40,000.00 196,499.00 1. นักเรียน คร ูบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผูม้าติดต่อ

ราชการทุกคนปลอดภัยจากการแพรร่ะบาดของโรคเช้ือ

โควิด – 19 

2. ผู้เรียนรอ้ยละ 90 มีความพึงพอใจการดำเนนิ

กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพรร่ะบาด

ของเช้ือโรคโควิด-19 

✓ 

  นางสาวนันทญา บรรณราช 

23 บริหารและจัดการศึกษา 

 ค่าสาธารณูปโภค 1. การใช้สาธารณูปโภค พัสดุและครุภัณฑ์อย่าง

ประหยัด 
✓ 

  นางพรพณา ฤทธชูิ 

 450,000.00 255,230.36 

Internet (ค่าโดเมนและโฮสต้ิง ) 

✓ 

  

30,000.00 -. 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

 ซ่อมรถยนต์/นำ้มันเชื้อเพลงิ 
✓ 

  

85,000.00 72,040.60 

การบริหารจัดการดา้นพัสดุ 

ครุภัณฑ ์ ✓ 

  

500,000.00 270,470.60 

24 จัดซ่อมวัสดุ  ครุภณัฑ ์

 จัดซ่อมวัสดุ/ครุภณัฑ ์

100,000.00 122,260.85 1. ปรบัปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อม เพียงพอ 

ปลอดภัยสำหรับการใช้งานเพื่อใช้ในกระบวนการจัดการ

เรียนรู ้ ✓ 

 ควรมีการประมาณ

การงบประมาณ

การงบประมาณให้

เพียงพอต่อปริมาณ

งาน/กิจกรรม 

นางพรพณา ฤทธชูิ 

25 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

 งานตรวจสารเสพติด 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวทิยา เป็นนักเรียนทีป่ลอด

ยาเสพตดิ ปลอดอบายมุข ร้อยละ 100 
✓  

 นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ ์

 15,000.00 - 

งานส่งเสริมกิจกรรมต่อตา้นยาเสพ

ติด ✓  

 

10,000.00 - 

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
✓  

 

8,000.00 - 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

กิจกรรมผู้ใหญ่ใส่ใจนักเรียน 
✓ 

  นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ ์

 5,000.00 - 

26 โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื 

 งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน    1. นักเรียนของโรงเรียนบ้านตาขุนวทิยาทุกกลุ่ม กลุ่ม

ปกต ิกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมปีัญหา ได้รับการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

2. โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทีเ่ขม้แข็ง 

นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ

ปัญหา อย่างมีประสิทธภิาพ 

3. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนนิ

ชีวติ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  
 นางอรณ์สิริ แก้วปลอด 

 30,000.00 - 

งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
✓  

 

2,000.00 - 

สนับสนุนงานระบบดูแล 
✓  

 

5,000.00 - 

เย่ียมบ้านนักเรียน 

✓  

 

20,000.00 - 

 

ประชุมชมรมรถรับ – ส่งนักเรียน 
✓  

 

2,000.00 - 

คู่มือนักเรียน/ บัตรประจำตัว

นักเรียน ✓  

 

71,400.00 75,480.00 

งานสารสนเทศกลุ่มงานกจิการ

นักเรียน ✓  

 

54,000.00 30,590.00 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

27 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 กิจกรรมปฐมนเิทศนักเรียนใหม ่ 1.  นักเรียนมีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับคณุธรรม

และจริยธรรมทีเ่หมาะสมสำหรับนักเรียน 

2.  นักเรียนมีคุณลักษณะ อันพงึประสงค์ที่ถูกต้อง  

3.  นักเรียนมีคณุธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ตาม

วัย 

4. นักเรียนรอ้ยละ 85 มีมาตรฐานการศึกษาด้าน

คุณธรรมจริยธรรมในระดับ 3 ขึ้นไป 

5. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวทิยามีทักษะชีวติ มีทักษะ

กระบวนการทำงานเป็นทมี สามารถทำงานร่วมกบัผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข  

✓  
 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ 

 - - 

ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะ ✓  

 

- - 

โรงเรียนสุจริต 
✓  

 

10,000.00 - 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

✓  

 

12,813.00 - 

 

งานคุณธรรม จริยธรรม และความ

โปร่งใส (ITA) ✓  

 

- - 

กิจกรรมค่ายคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง 
✓  

 

15,000.00 - 

28 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 กิจกรรมการเลอืกตัง้สภานักเรียน 1. นักเรียน คร ูและบุคลากร โรงเรียนบ้านตาขุนวทิยา มี

ความปลอดภัยในการใช้ชีวติ ปลอดภัยในสถานที่ และ

ทรัพย์สนิภายในโรงเรียน 

 ✓  

นางสาวนุฏชนาท พรหมทอง 

2,000.00 - 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

กิจกรรมไหว้คร ู
 ✓ 

 นางสาวนุฏชนาท พรหมทอง 

 8,622.00 - 

 กิจกรรมวันปีใหม ่
✓  

 

8,000.00 - 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ/จติอาสา 
 ✓ 

 

10,000.00 - 

29 โครงการควบคุมและแก้ไขความประพฤติ 

 งานเวรยามและความปลอดภัย 1. นักเรียนรอ้ยละ 85 มีมาตรฐานการศึกษาด้าน

คุณธรรมจริยธรรมในระดับ 3 ขึ้นไป 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวทิยามีระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

✓  
 นางสุภาพร พัฒนรักษา 

 3,000.00 - 

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมี

ระเบียบวินัย ✓  

 

2,500.00 - 

30 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีสู่ความพอเพียง 

 กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการเขา้รบั

บริการและการใช้บริการของห้องพยาบาลและงาน

อนามัย 

✓  
 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์

30,000.00 2,605.00 

จัดซือ้ยา/เวชภัณฑ์ 
✓  

 

20,000.00 3,760.00 

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่

ความพอเพียง ✓  

 

5,000.00 - 
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ที่ งบประมาณกิจกรรม ประสิทธผิลการดำเนนิการ ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ

ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

จัดสรร ใช้จริง ตัวชีวัดความสำเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

 กิจกรรม อย.นอ้ยสู่ความพอเพียง  
✓  

 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ ์

1,000.00 - 

กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 
 ✓ 

 

2,000.00 - 

 
 
 



โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


