


การติดตามการใช*จ,ายงบประมาณ ประจำป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ี โรงเรียนหลวงพ,อปานคลองด,านอนุสรณI ได*จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป5การศึกษา 2564 มี

รายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณดังน้ี 

 

 

ตารางแสดงรายรับ–รายจ,าย ป5การศึกษา 2564 

โรงเรียนหลวงพ,อปานคลองด,านอนุสรณI   

อำเภอบางบ,อ  จังหวัดสมุทรปราการ 

--------------------------------------------- 

ตารางแสดงประมาณการรายรับ 

( ข*อมูล 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 

ท่ี ประมาณการรายรับ จำนวนเงิน/บาท หมายเหตุ 

1 เงินอุดหนุนรายหัว (นักเรียน 1,219 คน) 

 มัธยมศึกษาตอนต*น     836 (คน) x 3,500 (บาท)  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  383 (คน) x 3,800 (บาท) 

 รวม  

 

2,926,000.- 

1,455,400.- 

4,381,400.- 

 

2 เงินรายได*สถานศึกษา 

นักเรียนห*องเรียนปกติ 

 ภาคเรียนท่ี 1 1,009 (คน) x 1,800 (บาท) 

 ภาคเรียนท่ี 2 1,009 (คน) x 1,500 (บาท) 

 รวม 

นักเรียนห*องเรียนพิเศษ  

 ภาคเรียนท่ี 1 210 (คน) x 2,300 (บาท) 

 ภาคเรียนท่ี 2 210 (คน) x 2,000 (บาท) 

          รวม 

รวมท้ังหมด 

 

 

1,816,200.- 

1,513,500.- 

3,329,700.- 

 
 

483,000.- 

420,000.- 

903,000.- 

 

 

 รวม(1+2) 8,614,100.-  

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงประมาณการรายจ,าย 

(เงินรายได*สถานศึกษา) 

นักเรียนห*องเรียนปกติ 

ท่ี ประมาณการรายรับ จำนวนเงิน/บาท หมายเหตุ 

1  ค,าจ*างครูชาวต,างประเทศ 1,009 (คน) x 1,000 (บาท) 1,009,000.-  

2 ค,าสอนคอมพิวเตอรI เกินมาตรฐานรัฐ 1,009 (คน) x 1,000 (บาท) 1,009,000.-  

3 ค,าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 1,009 (คน) x 200 (บาท) 201,800.-  

4 ค,าจ*างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน 1,009 (คน) x 1,000 (บาท) 1,009,000.-  

5 ค,าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 1,009 (คน) x 100 (บาท) 100,900.-  

 รวม 3,329,700.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงประมาณการรายจ,าย 

(เงินรายได*สถานศึกษา) 

นักเรียนห*องเรียนพิเศษ 

ท่ี ประมาณการรายรับ จำนวนเงิน/บาท หมายเหตุ 

1  ค,าจ*างครูชาวต,างประเทศ 210 (คน) x 1,600 (บาท) 336,000.-  

2 ค,าสอนคอมพิวเตอรI เกินมาตรฐานรัฐ 210 (คน) x 1,000 (บาท) 210,000.-  

3 ค,าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 210 (คน) x 200 (บาท) 42,000.-  

4 ค,าจ*างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน 210 (คน) x 1,400 (บาท) 294,000.-  

5 ค,าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 210 (คน) x 100 (บาท) 21,000.-  

 รวม 903,000.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงงบประมาณจัดสรรตามโครงสร2างการบริหารงาน 

(เงินอุดหนุน) 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน/บาท 

 รายรับ จากเงินอุดหนุนรายหัว  4,381,400.- 

1. ค#าสาธารณูปโภค 

- ค#าน้ำ 

- ค#าไฟฟ3า 

- ค#าโทรศัพท8 

- ค#าอินเตอร8เน็ต  

1,500,000.- 

 

2. เงินสำรองจ#าย 10 % 288,140.- 

 คงเหลือสำหรับจัดสรรตามโครงสร2างฯ 2,593,260.- 

 1. กลุ#มบริหารงานวิชาการ (50%) 1,296,630.- 

 2. กลุ#มบริหารงานงบประมาณ (10%) 259,326.- 

 3. กลุ#มบริหารงานบุคคล (10%) 259,326.- 

 4. กลุ#มบริหารงานทั่วไป (20%) 518,652.- 

 5. กลุ#มบริหารงานกิจการนักเรียน (10%) 259,326.- 

3. เงินอื่นๆ  

 3.1 งบเหลื่อมป\ (เงินอุดหนุน) 650,200.- 

 3.2 งบเหลื่อมป\ (เงินรายได)̂ 46,000.- 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ จ่ายก่อนหน้า จ่ายในรอบ 6 เดือน คงเหลือ หมายเหตุ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ กิจกรรมพัฒฯ เงินอ่ืนๆ

1

1. กิจกรรมการเรียนรู้และวัดประเมินผล 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 378,250           - 219,348.00         158,902.00          

2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 10,000             7,023                 -                2,977.00              

3. กิจกรรมนิเทศและวิจัย 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 10,000             -                     -                10,000.00            

4. กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 10,000             -                     -                10,000.00            

ยอดรวมที่ขอทั้งส้ิน (เงินอุดหนุน) 408,250           7,023                 219,348.00         181,879.00          

2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. กิจกรรมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65

19,000             17301.96 1,698.04              

2. กิจกรรมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 20,000             

-               20,000.00           -                 

3. กิจกรรมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65

70,000             69,944.96          -                      55.04                   

4. กิจกรรมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65

10,000             -               10,000.00           -                 

5. กิจกรรมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65

50,000             -               50,000.00           -                 

6. กิจกรรมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65

70,500             -               57,450.00           13,050.00            

7. กิจกรรมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65

65,000             -               26,760.00           38,240                 

8. กิจกรรมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ
1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65

20,000             -               20,329.01           -329.01

9. กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 ไม่มีงบประมาณ -                     -                      -                 

10. กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเตรียมสอบ O-NET 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 6,880               -                     1,950.00             4,930                   

1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 12,000             12,000.00           -                       

ยอดรวมที่ขอทั้งส้ิน (เงินอุดหนุน) 324,500           

ยอดรวมที่ขอทั้งส้ิน (เงินอ่ืนๆ (เงินอุดหนุน 64)) 12,000             -                 12,000.00           -                       

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดจัดสรรท้ังหมด

โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  พัฒนาหลักสูตร  นิเทศและวิจัย



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ จ่ายก่อนหน้า จ่ายในรอบ 6 เดือน คงเหลือ หมายเหตุ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ กิจกรรมพัฒฯ เงินอ่ืนๆ

3

5,000.00        5,000.00            -                -                 

30,000.00        30,000.00          -                -                       

34,000.00        20,000.00          14,000.00            

7,000.00        7,000.00            -                       

28,150.00        4,400.00            23,750.00            

25,000.00      -                     2,486.00             22,514.00            

9,000.00          -               7,669.00             1,331.00              

26,000.00      26,000.00          -                -                 

18,000.00        -                     -                18,000.00            

30,000.00      29,485.00          515.00                 

50,000.00        50,000.00            

15,000.00      11,225.00          3,700.00             75.00                   

3000.00 -                     2,725.00             275.00                 

7,000.00      7,000.00            -                      -                       

54200.00 -                     20,242.00           33,958.00            

30,800.00      -                     9,999.50             20,800.50            

9. กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 เม.ย 64 - 31 ม.ีค 65 29,200.00      -                     28,370.00           830.00                 

10 .กิจกรรมการจัดการสอนห้องเรียนพิเศษ 1 เม.ย 64 - 31 ม.ีค 65 5,000.00        -                     -                      5,000.00              

ยอดรวมที่ขอทั้งโครงการ (เงินอุดหนุน) 226,350.00    54,400.00       30,636.00        141,314.00       

ยอดรวมที่ขอทั้งส้ิน (เงินอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนหล่ือมปี)) -              180000.00 110,710.00      44,555.50        24,734.50         

1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

1 เม.ย 64 - 31 ม.ีค 65

2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

1 เม.ย 64 - 31 ม.ีค 65

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

กลุ่มบริหารวิชาการ

ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดจัดสรรท้ังหมด

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

1 เม.ย 64 - 31 ม.ีค 65

5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

6. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

1 เม.ย 64 - 31 ม.ีค 65

1 เม.ย 64 - 31 ม.ีค 65

1 เม.ย 64 - 31 ม.ีค 65

4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

1 เม.ย 64 - 31 ม.ีค 65

8. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ

1 เม.ย 64 - 31 ม.ีค 65



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ จ่ายก่อนหน้า ยอดท่ีใช้แล้ว คงเหลือ หมายเหตุ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ กิจกรรมพัฒฯ เงินอ่ืนๆ

4

1. กิจกรรมแนะแนว 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 -              -              -              -            

2. กิจกรรมวิชาการ(ชุมนุม) 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 -              -              -              -            

3. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 64,900.00      -               61,900.00        3,000.00          

1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 668,800.00    149,030.00      61,550.94        458,219.06       

4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 - - - - - - -

5. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 35,000.00      -               -                35,000.00         

6. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ม.ปลาย) 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 286,000.00    -                286,000.00       

7. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 - - - - - - -

8. โครงการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 17,000.00      - - - 17,000.00         

9. กิจกรรมจิตอาสา 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 19,750.00      16,850.00        2,900.00          

รวมท้ังโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต(เงินอุดหนุน) 119,650.00    78,750.00        40,900.00         

รวมท้ังโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต(กิจกรรมพัฒฯ)* 971,800.00    149,030.00      61,550.94        761,219.06       

5 โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  

1. กิจกรรมจัดซื้อและวางระบบคอมพิวเตอร์

1. กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายฯ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 80,000.00        20,651.00          59,349.00            

2. ค่าเช่าเว็บไซต์ และพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลโรงเรียน 1 เม.ย 64 - 31 ก.ค 64 3,500.00          3,210.00            290.00                 

3. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์

 และซ่อมแซมบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65

100,000.00      100,000.00          

4. จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ือง laser jet และหมึก 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 200,000.00      133,285.00         66,715.00            

5. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์สำหรับครู 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 28,000.00        28,000.00            

6.จัดซ้ือคอมสำหรับห้องเรียน 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 189,000.00      189,000.00          

7. จัดซ้ือคอมสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 100,000.00      100,000.00          

8. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Macbook) สําหรับพัฒนาส่ือการสอน1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 100,000.00      100,000.00          

9. หุ่นยนต์ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 160,000.00      160,000.00          

10. ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 6,500.00          6,500.00              

11. รีโมทพรีเซนต์ไร้สาย 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 2,000.00          2,000.00              

12 ศูนย์ดิจิทัล โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ1์ เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 150,000.00      150,000.00          

2. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้อง Smart Room 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 90,550.00        90,550.00            

3. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 100,000.00      91,000.00           9,000.00              

1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 100,000.00      100,000.00          

รวมท้ังโครงการ(เงินอุดหนุน) 100,000.00      91,000.00           9,000.00              

รวมท้ังโครงการ (เงินรายได้ฯ) 1,219,000.00   23,861.00          133,285.00         1,061,854.00       

รวมท้ังโครงการ (กิจกรรมพัฒฯ) 90,550.00        -                     -                      90,550.00            

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต

ยอดจัดสรรท้ังหมด

ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มงานบริหารวิชาการ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ จ่ายก่อนหน้า จ่ายในรอบ 6 เดือน คงเหลือ หมายเหตุ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ กิจกรรมพัฒฯ เงินอ่ืนๆ

6

1. กิจกรรมรับสมัครนักเรียน 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 42,000             -               36,189.00           5,811.00              

2. กิจกรรมตรวจสอบวุฒิการศึกษา 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 7,000               -                     -                7,000.00              

3. กิจกรรมวันรับประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 8,000               -                     -                8,000.00              

4. กิขกรรมพัฒนาสํานักงานวิชาการ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 7,000               -                     -                7,000.00              

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 64,000         -               36,189.00        27,811.00         

7 โครงการคุณธรรม

1. โรงเรียนวิถีพุธ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 1,000               1,000.00             -                       

2. วันสําคัญทางศาสนา 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 17,000             17,000.00           -                 

3.ทำบุญวันศุกร์ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 -                   -                      -                       

4.ธรรมศึกษา 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 1,000               1,000.00             -                 

5.สวดมนต์สรภัญญะ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 2,000               2,000.00             -                 

6. กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพุธโฆษ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 24,000             24,000.00           -                       

7. โรงเรียนสุจริต 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 -                   -                      -                       

8. โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 -                   -                      -                 

9.ธนาคารโรงเรียน 1 เม.ย 64 - 31 มี.ค 65 2,000               2,000.00             -                       

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 47,000         47,000.00        -                 

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ (เงินอุดหนุน) 1,296,630.00  508,548.07       

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ (เงินรายได้ฯ) 1,219,000.00  1,061,314.00     

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ(เงินกิจกรรมพัฒฯ) 1,074,450.00  851,869.06       

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ (เงินอ่ืนๆ * เงินอุดหนุนเหล่ือมปี) 180,000.00   42,659.00         

โครงการพัฒนางานทะเบียน

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดจัดสรรท้ังหมด



โรงเรียนหลวงพ,อปานคลองด,านอนุสรณ5ได7ติดตามการเบิกจ,ายงบประมาณ ประจำปAงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีได7รับจัดสรร โดยจัดสรรเปJนค,าใช7จ,ายในกลุ,มบริหารวิชาการ 

 

1. เงินอุดหนุน จำนวนท้ังส้ิน 1,296,630 บาท   มีการเบิกจ:ายตามโครงการจริง จำนวนท้ังส้ิน   

788,081.93  คิดเปDนรEอยละ 39 

ร7อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ,ายจริง ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เงินรายได7สถานศึกษา จำนวนท้ังส้ิน  1,219,000 บาท   มีการเบิกจ:ายตามโครงการจริง  จำนวนท้ังส้ิน         

157,685.90 คิดเปDนรEอยละ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ&ายจริง 

61% 

คงเหลือ 

39% 

กลุ,มบริหารวิชาการ : เงินอุดหนุน 

เบิกจ&ายจริง 

13% 

คงเหลือ 

87% 

กลุ,มบริหารวิชาการ : เงินรายได7สถานศึกษา  



3. เงินกิจกรรมพัฒนาผู7เรียน จำนวนท้ังส้ิน  1,074,450 บาท   มีการเบิกจ:ายตามโครงการจริง  จำนวนท้ังส้ิน  

222,580.94 บาท   คิดเปDนรEอยละ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เงินอุดหนุนเหล่ือมปA จำนวนท้ังส้ิน  180,000 บาท   มีการเบิกจ:ายตามโครงการจริง  จำนวนท้ังส้ิน  

137,340.50 บาท   คิดเปDนรEอยละ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ&ายจริง 

21% 

คงเหลือ 

79% 

กลุ,มบริหารวิชาการ : เงินกิจกรรมพัฒนาผู7เรียน 

เบิกจ&ายจริง 

76% 

คงเหลือ 

24% 

กลุ,มบริหารวิชาการ : เงินเงินอุดหนุนเหล่ือมปA  



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ จ่ายก่อนหน้า จ่ายในรอบ 6 เดือน คงเหลือ หมายเหตุ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ

1

1. กิจกรรมงานพัสดุและยานพาหนะ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 220,326 3,000.00          92,147.00           125,179.00      

2. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 - -                   -                

3. กิจกรรมควบคุมภายใน 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 - -              -                

4. กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 - -              -                

5. กิจกรรมพัฒนาสํานักงานการเงิน 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 12,000 -              8,679                  3,320.95          

6. กิจกรรมพัฒนาสํานักงานพัสดุ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 12,000

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 244,326        3,000           26,960.00        140,499.00    

2

1. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65 13,000 3,571               -                      9,429.00          

2. กิจกรรมสารสนเทศ 2 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65 2,000 -                   2,000               

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 15,000         11,429.00      

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ (เงินอุดหนุน) 259,326        6,571           26,960.00        151,928.00    

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

บัญชีตัดงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดจัดสรรท้ังหมด



โรงเรียนหลวงพ,อปานคลองด,านอนุสรณ5ได7ติดตามการเบิกจ,ายงบประมาณ ประจำปAงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีได7รับจัดสรร โดยจัดสรรเปJนค,าใช7จ,ายในกลุ,มบริหารงบประมาณ 

 

1. เงินอุดหนุน จำนวนท้ังส้ิน 259,326 บาท   มีการเบิกจ9ายตามโครงการจริง จำนวนท้ังส้ิน   

107,398  คิดเปDนรEอยละ 39 

ร7อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ,ายจริง ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ&ายจริง 

41% 

คงเหลือ 

59% 

กลุ,มบริหารงบประมาณ : เงินอุดหนุน 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ จ่ายก่อนหน้า จ่ายในรอบ 6 เดือน คงเหลือ หมายเหตุ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ

1

 1. กิจกรรมจัดจ้าง

 ค่าจ้างครูปฏิบัติการสอน 1 เม.ย. 64 - 30 มี.ค. 65    1,080,000.00 480,000.00      497,000.00         103,000.00      

ค่าจ้างครูต่างประเทศ 2 เม.ย. 64 - 30 มี.ค. 65       600,000.00       300,000.00 300,000.00         -                   

ค่าจ้างครูต่างประเทศ (Native) 3 เม.ย. 64 - 30 มี.ค. 65       336,000.00       246,000.00 82,000.00           8,000.00          

ค่าจ้างทำความสะอาด และพนักงานขับรถ 4 เม.ย. 64 - 30 มี.ค. 65       456,000.00       174,000.00 174,000.00         108,000.00      

ค่าจ้างพระสอนศาสนา 5 เม.ย. 64 - 30 มี.ค. 65       150,000.00         44,200.00 26,800.00           79,000.00        

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน 6 เม.ย. 64 - 30 มี.ค. 65       180,000.00         45,000.00 -                      135,000.00      

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/อบรม/ศึกษาดูงาน 7 เม.ย. 64 - 30 มี.ค. 65 195,706.00      -                   54,515.00           141,191.00      

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 195,706.00    54,515.00        141,191.00    

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินรายได้) 2,802,000.00  1,289,200.00  1,134,315.00    378,485.00    

2

 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 1 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 63,620.00        -             49,040.00        14,580.00      

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 63,620.00      

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ (เงินอุดหนุน) 259,326.00    103,555.00       155,771.00    

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ (เงินรายได้) 2,982,000.00  1,289,200.00  1,134,315.00    378,485.00    

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนางานธุรการ

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดจัดสรรท้ังหมด



การกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)



โรงเรียนหลวงพ,อปานคลองด,านอนุสรณ5ได7ติดตามการเบิกจ,ายงบประมาณ ประจำปAงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีได7รับจัดสรร โดยจัดสรรเปJนค,าใช7จ,ายในกลุ,มบริหารบุคคล 

 

1. เงินอุดหนุน จำนวนท้ังส้ิน 259,326 บาท   มีการเบิกจ9ายตามโครงการจริง จำนวนท้ังส้ิน   

103,554.93  คิดเปDนรEอยละ 40 

ร7อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ,ายจริง ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เงินรายได7สถานศึกษา จำนวนท้ังส้ิน  2,648,000 บาท   มีการเบิกจ9ายตามโครงการจริง  จำนวนท้ังส้ิน         

2,369,000 คิดเปDนรEอยละ 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ&ายจริง 

40% 

คงเหลือ 

60% 

กลุ,มบริหารบุคคล : เงินอุดหนุน 

เบิกจ&ายจริง 

89% 

คงเหลือ 

11% 

กลุ,มบริหารบุคคล : เงินรายได7สถานศึกษา  



3. เงินรายได7เหล่ือมปA จำนวนท้ังส้ิน  46,000 บาท   มีการเบิกจ9ายตามโครงการจริง  จำนวนท้ังส้ิน  0 บาท   

คิดเปDนรEอยละ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ&ายจริง 

0% 

คงเหลือ 

100% 

กลุ,มบริหารบุคคล :เงินรายได7เหล่ือมปA  



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ จ่ายก่อนหน้า จ่ายในรอบ 6 เดือน คงเหลือ หมายเหตุ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ

1

1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม สาธารณูปโภค 1 พ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 30,000                      -              12,198.00         17,082.00 

2. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ซ่อมแซมส่ิงอำนวยความ

สะดวกในห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน

1 พ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 303,652 301,605.00                              -   2,578.00          

330,000* 330,000.00                              -                        -   

3. กิจกรรมปรับปรุงเคร่ืองกรองน้ําเคร่ืองทํา

น้ําเย็น สําหรับด่ืมของนักเรียน (ล้างทำความ

สะอาดประจำป)ี

1 พ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 20,000 20,000.00                                -                        -   

4. กิจกรรมบำรุงรักษา ซ่อมแซม จัดหาน้ำยาเติมถังดับเพลิง 1 พ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 15,000 14,000.00                              -   1,000.00       

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 368,652        335,605.00            12,198.00 20,669.00      

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนเหล่ือมปี)) 330,000* 330,000.00                            -                        -   

2

1. กิจกรรมจัดซ้ือเวชภัณฑ์  พฤษภาคม 2564 39,000                      -   12,431.00           26,569.00        

2. กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ือง

นอนอาคารพยาบาล เปล่ียนอุปกรณ์เก่าที่

ชำรุดหมดอายุการใช้งาน

 พฤษภาคม 2564 7,000

                     -   7,000.00             -                   

3. กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันและ

ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ตลอดปีการศึกษา

100,000.00      40,000.00        60,000.00           -                   

4. กิจกรรมปรับปรุงอาคารห้องพยาบาล  พฤษภาคม 2564 10,000                      -   -                      10,000.00        

5. กิจกรรมนิเทศประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขใน

โรงเรียน

 พฤษภาคม 2564 1,000

                     -   1,000.00             -                   

6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  พฤษภาคม 2564 10,000                      -   -                      10,000.00        

7. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน  พฤษภาคม 2564 100,900       100,900.00 -                -                   

8. กิจกรรมอบรมแกนนํา อย.น้อย  พฤษภาคม 2564 2,000                      -   -                2,000.00          

9. กิจกรรมอบรมผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน  พฤษภาคม 2564 1,000                      -   -                1,000.00          
10. กิจกรรมประกันภัยในโรงเรียน/อุบัติเหตุ

ในโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา 201,800       201,800.00 -                201,800.00      

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 70,000         -              20,431.00        49,569.00      

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินรายได้) 302,700        302,700        -                -              

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนเหล่ือมปี))) 100,000 40,000.00      60,000.00        -              

โครงการพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้

โครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

บัญชีตัดงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารทั่วไป

ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดจัดสรรท้ังหมด



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ จ่ายก่อนหน้า จ่ายในรอบ 6 เดือน คงเหลือ หมายเหตุ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ

3 โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์โรงเรียน

1. กิจกรรมทําวารสารโรงเรียน 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 10,000.00                      -   10,000.00        -              

2. กิจกรรมการจัดทำบอร์ดทำเนียบบุคลากร 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 10,000.00                      -   -                10,000.00      

3. กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ์ 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 20,000.00                      -   20,000.00        -              

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 40,000.00 30,000.00        10,000.00      

4

1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา         10,000.00                      -   10,000.00        -              

2. กิจกรรมปฏิคม ตลอดปีการศึกษา         10,000.00                      -   10,000.00        -              

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 20,000.00      -              20,000.00        -

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินรายได้) - -              -                -              

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนเหล่ือมปี)) - -              -                -              

5 โครงการอนุรักษ์พลังงาน

1. โครงการอนุรักษ์พลังงาน 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 10,000.00        - 10,000.00           -                   

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 10,000.00      -              10,000.00        -

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินรายได้) - -              -                -              

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนเหล่ือมปี)) - -              -                -              

6 โครงการฝึกอบรมภัยพิบัติในโรงเรียน( อัคคีภัย)

1. โครงการอบรมอัคคีภัยในโรงเรียน 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65 10,000.00                             -   10,000.00        -              

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 10,000.00      -              10,000.00        -              

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินรายได้) - -              -                -              

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนเหล่ือมปี)) - -              -                -              

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ (เงินอุดหนุน) 508,652        70,238.00      

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ (เงินรายได้) 302,700        302,700.00    - -

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ (เงินอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนเหล่ือมปี)) 430,000        430,000.00    - -              

ยอดจัดสรรท้ังหมด

โครงการชุมชนสัมพันธ์

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

บัญชีตัดงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารทั่วไป

ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565



โรงเรียนหลวงพ,อปานคลองด,านอนุสรณ5ได7ติดตามการเบิกจ,ายงบประมาณ ประจำปAงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีได7รับจัดสรร โดยจัดสรรเปJนค,าใช7จ,ายในกลุ,มบริหารท่ัวไป 

 

1. เงินอุดหนุน จำนวนท้ังส้ิน 508,652 บาท   มีการเบิกจ9ายตามโครงการจริง จำนวนท้ังส้ิน   

438,414  คิดเปCนรDอยละ 86 

ร7อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ,ายจริง ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เงินรายได7สถานศึกษา จำนวนท้ังส้ิน  302,700 บาท   มีการเบิกจ9ายตามโครงการจริง  จำนวนท้ังส้ิน         

302,700 คิดเปCนรDอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ&ายจริง 

86% 

คงเหลือ 

14% 

กลุ,มบริหารท่ัวไป : เงินอุดหนุน 

เบิกจ&ายจริง 

100% 

คงเหลือ 

0% 

กลุ,มบริหารท่ัวไป : เงินรายได7สถานศึกษา  



3. เงินอุดหนุนได7เหล่ือมปA จำนวนท้ังส้ิน  430,000 บาท   มีการเบิกจ9ายตามโครงการจริง  จำนวนท้ังส้ิน  

430,000 บาท   คิดเปCนรDอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ&ายจริง 

100% 

คงเหลือ 

0% 

กลุ,มบริหารท่ัวไป :เงินอุดหนุนเหล่ือมปA  



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ จ่ายก่อนหน้า จ่ายในรอบ 6 เดือน คงเหลือ หมายเหตุ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ

1

1. กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 - - -

2.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 12-พ.ค.-64 5,700 - 5,700.00              -                   

3.  กิจกรรมวันดอกแสมบาน 17-ก.พ.-65 23,000 - 23,000.00            -                   

4.  กิจกรรมการทําบัตรนักเรียน 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 13,500 - 13,500.00            -                   

5.  กิจกรรมพัฒนาสํานักงานฯ 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 10,706 - 9,409.00              1,297.00          

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 52,906         51,609.00         1,297.00       

2

1. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ

โรงเรียน
 มิถุนายน 2564

15,000
-

15,000.00            
-

2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 64 60,950 - 60,950.00            -

3. กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 64 4,000 - 4,000.00              -

4. กิจกรรมทำดีได้ดี 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 1,250 - 1,250.00              -

5. กิจกรรมแนะแนว 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 - - -                       -

6. กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 - - -

7. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 1 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 11,720 - 11,720.00            -

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 92,920         92,920.00         

3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

 1. เลือกต้ังประธานคณะกรรมการนักเรียน  ม.ค. - ก.พ. 65           9,600.00 
 - 

3,650.00          5,950.00       

 2. อบรมผู้นำนักเรียน  มิถุนายน 2564         19,000.00 
 - 

-                 19,000.00      

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 28,600.00      3,650.00          24,950.00      

4

 1. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  14 พฤษภาคม 2564         32,300.00  - 32,300.00         -

             6,700.00  - 6,700.00          -

 2.  กิจกรรมวันไหว้ครู  10 มิถุนายน 2564           6,000.00  - 6,000.00          -

             6,700.00  - 6,700.00          -

 3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระนางเจ้าพระบรมราชินี

 2 มิถุนายน 2564           4,600.00 
 - 

4,600.00          

-

             6,700.00  - 6,700.00          -

 4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 27 กรกฎาคม 2564           1,000.00 
 - 

1,000.00          
-

             6,700.00  - 6,700.00          -

 5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  11 สิงหาคม 2564           1,000.00  - 1,000.00          -

             6,700.00  - 6,700.00          -

 6. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  3 ธันวาคม 2564           1,000.00  - 1,000.00          -

             6,700.00  - 6,700.00          -

 7. กิจกรรมวันปิยมหาราช  23 ตุลาคม 2563           2,000.00  - 2,000.00          -

 8. กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่  30 ธันวาคม 2564         37,000.00  - 37,000.00         -

             6,700.00  - 6,700.00          -

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอุดหนุน) 84,900.00      - -

ยอดรวมท่ีขอท้ังส้ิน (เงินอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนเหล่ือมปี)) 40,200.00      -

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ (เงินอุดหนุน) 508,652        438,414.00       70,238.00      

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ  (เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้)) 302,700        302,700.00       -

ยอดรวมท่ีขอท้ังโครงการ  (เงินอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนเหล่ือมปี)) 430,000.00    430,000.00       -

โครงการกิจกรรมวันสําคัญ

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

บัญชีตัดงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดจัดสรรท้ังหมด



โรงเรียนหลวงพ,อปานคลองด,านอนุสรณ5ได7ติดตามการเบิกจ,ายงบประมาณ ประจำปAงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีได7รับจัดสรร โดยจัดสรรเปJนค,าใช7จ,ายในกลุ,มบริหารกิจการนักเรียน 

 

1. เงินอุดหนุน จำนวนท้ังส้ิน 259,326 บาท   มีการเบิกจ9ายตามโครงการจริง จำนวนท้ังส้ิน   

233,079 คิดเปBนรCอยละ  

ร7อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ,ายจริง ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เงินอุดหนุนเหล่ือมปA จำนวนท้ังส้ิน  42,000 บาท   มีการเบิกจ9ายตามโครงการจริง  จำนวนท้ังส้ิน  

42,000   คิดเปBนรCอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ&ายจริง 

90% 

คงเหลือ 

10% 

กลุ,มบริหารกิจการนักเรียน : เงินอุดหนุน 

เบิกจ&ายจริง 

100% 

คงเหลือ 

0% 

กลุ,มบริหารกิจการนักเรียน : เงินอุดหนุนเหล่ือมปA  
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

1. กลุBมงานบริหารวิชาการ 

1.  ช่ือโครงการ    : โครงการจัดการเรียนรู0ตามหลักสูตร  

2.  สนองกลยุทธGท่ี   : กลยุทธ9ท่ี 1 กลยุทธ9ท่ี 3 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ  : นางหัสยา  โภทชงรัก  

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต(Outputs)  

 4.1.1  เพ่ือให0นักเรียนได0รับการจัดการเรียนรู0ตามมาตรฐานของหลักสูตรและมีวัสดุ

อุปกรณ9ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู0 

 4.1.2  เพ่ือให0เกิดการจัดหาวัสดุอุปกรณ9 และส่ือการเรียนรู0ให0เปPนไปตามระเบียบฯ 

ถูกต0อง มีประสิทธิภาพ  

 4.1.3  เพ่ือให0จัดการเรียนรู0เปPนไปอยSางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานหลักสูตรด0วยระบบ

การนิเทศติดตาม และการวิจัยในช้ันเรียน 

 4.1.4  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและทันตSอสภาพการเปล่ียนแปลงตาม

นโยบายและสภาพการของสังคม 

 4.1.5 เพ่ือให0มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู0ให0สอดคล0องกับตัวช้ีวัดและมาตรฐาน

การเรียนรู0  

 4.1.6 เพ่ือให0มีการประกันคุณภาพการการจัดการศึกษา มีระบบการประเมินผลและ

รายงานคุณภาพการศึกษา  

4.2 ผลลัพธG (Outcomes)  

 4.2.1  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผSาน

เกณฑ9ตามมาตรฐานด0านผู0เรียน ผู0เรียนมีความรู0และทักษะท่ีจำเปPนตามหลักสูตร 

 4.2.2  การจัดหาวัสดุอุปกรณ9 และส่ือการเรียนรู0ท่ีมีประสิทธิภาพให0เปPนไปตามระเบียบ

ราชการ  

 4.2.3  มีจัดการเรียนรู0เปPนไปอยSางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานหลักสูตรด0วยระบบการ

นิเทศติดตาม และการวิจัยในช้ันเรียน 

 4.2.4  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและทันตSอสภาพการเปล่ียนแปลงตามนโยบาย

และสภาพการของสังคม 

 4.2.5 มีการวัดผลและประเมินผลระหวSางเรียน กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนท่ี

สอดคล0องกับตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู0   

 4.2.6 มีจัดการศึกษาอยSางมีคุณภาพ มีการประเมินผลและรายงานคุณภาพการศึกษา

อยSางเปPนระบบ 
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5.  เป_าหมาย 

 5.1 ด0านปริมาณ   ครู นักเรียน และบุคลากรท้ังหมดของโรงเรียน 

5.2 ด0านคุณภาพ   โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู0พัฒนาผู0เรียนให0มีคุณภาพตามมาตรฐานของ

หลักสูตร โดยมีวัสดุอุปกรณ9ที ่มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่เหมาะสม มีการวัดผล

ประเมินผล และมีระบบนิเทศติดตาม และวิจัยในช้ันเรียนและมีระบบการประกัน

คุณภาพการจัดการศึกษา 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

1 โครงการจัดการเรียนรูRตามหลักสูตร พัฒนา

หลักสูตร นิเทศและวิจัย 

     

1. กิจกรรมการเรียนรู0 378,250     

2. กิจกรรมพัฒนาและประเมินหลักสูตร 10,000     

3. กิจกรรมนิเทศและวิจัย 10,000     

4. กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 10,000     

รวมเปfนเงิน 408,250     

 

7. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดการเรียนรูRตามหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตร นิเทศและวิจัย 
การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. กิจกรรมการเรียนรู0 ดำเนินการแล0ว 

2. กิจกรรมพัฒนาและประเมินหลักสูตร ดำเนินการแล0ว 

3. กิจกรรมนิเทศและวิจัย ยังไมSดำเนินการ 

4. กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ยังไมSดำเนินการ 

50%50%

ดำเนินการแล+ว ยังไม3ดำเนินการ 
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8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผSานเกณฑ9ตาม 

มาตรฐานด0านผู0เรียน ร0อยละ 100 มีความรู0และทักษะท่ีจำเปPนตามหลักสูตร  

2. โรงเรียนสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ9 และส่ือการเรียนรู0ท่ีมีประสิทธิภาพให0เปPนไปตามระเบียบ 

ราชการ  

3. สามารถจัดการเรียนรู0ได0อยSางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานหลักสูตรด0วยระบบการนิเทศ

ติดตาม และการวิจัยในช้ันเรียน 

 4. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและทันตSอสภาพการเปล่ียนแปลงตามนโยบายและสภาพ

การของสังคม 

5. มีการวัดผลและประเมินผลระหวSางเรียน กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนท่ีสอดคล0องกับ 

ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู0   

 6. มีการจัดการศึกษาอยSางมีคุณภาพ การประเมินผลและรายงานคุณภาพการศึกษาอยSางเปPน

ระบบ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

1. กลุBมงานบริหารวิชาการ 

1.  ช่ือโครงการ    : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู0และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.  สนองกลยุทธGท่ี   : กลยุทธ9ท่ี 1 กลยุทธ9ท่ี 4 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ  : นางหัสยา โภทชงรัก กลุSมสาระการเรียนรู0 8 กลุSมสาระและกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต(Outputs)  

4.1.1  เพ่ือพัฒนาครูให0มีความสามารถในการจัดการเรียนรู0ให0มีประสิทธิภาพ 

4.1.2  เพ่ือให0มีวัสดุอุปกรณ9สSงเสริมจัดการเรียนรู0เฉพาะด0านของแตSละกลุSมสาระ 

4.1.3  เพ่ือสSงเสริมให0มีการพัฒนาห0องเรียน แหลSงเรียนรู0หรือศูนย9การเรียนในกลุSมสาระ 

4.1.4  เพ่ือให0นักเรียนทุกคนได0รับการสอนเสริมเพ่ิมความรู0ในทุกกลุSมสาระการเรียนรู0 

4.1.5  เพ่ือให0นักเรียนท่ีมีความบกพรSองทางการเรียนได0รับการแก0ไขและพัฒนาให0ดีข้ึน 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู0ให0มีประสิทธิภาพ 

4.2.2  มีวัสดุอุปกรณ9สSงเสริมจัดการเรียนรู0เฉพาะด0านของแตSละกลุSมสาระ 

4.2.3  มีห0องเรียนคุณภาพ แหลSงเรียนรู0ในกลุSมสาระ 

4.2.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตSละกลุSมสาระเฉล่ียสูงข้ึน 

4.2.5  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียสูงข้ึน 

5.  เป_าหมาย 

 5.1 ดRานปริมาณ    

     5.1.1  ครูทุกกลุSมสาระได0รับพัฒนาการจัดการเรียนรู0และการพัฒนาส่ือการเรียนรู0 

     5.1.2  มีส่ือวัสดุประกอบการจัดการเรียนรู0เฉพาะด0านในแตSละกลุSมสาระการเรียนรู0 

     5.1.3  มีห0องเรียนคุณภาพ แหลSงเรียนรู0หรือศูนย9การเรียนรู0ครบทุกกลุSมสาระการเรียนรู0 

     5.1.4  นักเรียนทุกคนได0รับการสอนเสริมผลการทดสอบ O-NET     

     5.1.5  นักเรียนมีท่ีมีความบกพรSองทางการเรียนได0รับแก0ไขมีพัฒนาทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

    ร0อยละ 80   

5.2 ดRานคุณภาพ    

     5.2.1 ครูทุกกลุSมสาระฯมีความสามารถในการพัฒนาส่ือและจัดการเรียนรู0ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     5.2.2 เรียนทุกคนได0ใช0ส่ือวัสดุประกอบการจัดการเรียนรู0เฉพาะด0านในแตSละกลุSมสาระการเรียนรู0 

     5.2.3 นักเรียนได0ใช0ห0องเรียนคุณภาพ แหลSงเรียนรู0หรือศูนย9การเรียนในกลุSมสาระการเรียนรู0 

     5.2.4 นักเรียนมีความรู0และทักษะจำเปPนตามหลักสูตรใน 8 กลุSมสาระการเรียนรู0ท่ีได0มาตรฐาน 

     การศึกษา 
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5.2.5 นักเรียนนักเรียนท่ีมีความบกพรSองทางการเรียนมีพัฒนาการท้ังความรู0และทักษะจำเปPนมากข้ึน 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูRและยกระดับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     

1. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯ

ภาษาไทย 
19,000     

2. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯ

คณิตศาสตร9 
20,000     

3. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯ

วิทยาศาสตร9 
70,000     

4. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯ

สังคมศึกษาฯ 
10,000     

5. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา 
50,000     

6. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯ

ศิลปะ 
70,500     

7. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯ

การงานอาชีพฯ 
65,000     

8. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯ 

    ภาษาตSางประเทศ 
20,000    

 

9.  กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน -     

10. กิจกรรมการสอบระดับชาติ O-NET 6,880  12,000   

รวมเปfนเงิน 331,380  12,000   
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7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูR 

และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯภาษาไทย ดำเนินการแล0ว 

2. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯคณิตศาสตร9 ดำเนินการแล0ว 

3. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯวิทยาศาสตร9 ดำเนินการแล0ว 

4. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯสังคมศึกษาฯ ดำเนินการแล0ว 

5. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ยังไมSได0ดำเนินการ 

6. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯศิลปะ ดำเนินการแล0ว 

7. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯการงานอาชีพฯ ดำเนินการแล0ว 

8.  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู0กลุSมสาระฯภาษาตSางประเทศ ดำเนินการแล0ว 

9.  กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน ไมSมียอดงบประมาณ 

10. กิจกรรมการสอบระดับชาติ O-NET ดำเนินการแล0ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู0ให0มีประสิทธิภาพ 

2. ทุกกลุSมสาระการเรียนรู0 มีวัสดุอุปกรณ9สSงเสริมจัดการเรียนรู0เฉพาะด0านท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. มีห0องเรียนคุณภาพ แหลSงเรียนรู0หรือศูนย9การเรียนรู0ในกลุSมสาระ 

4. นักเรียนมีท่ีมีความบกพรSองทางการเรียนได0รับการแก0ไขมีพัฒนาทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

   ร0อยละ 80   

 

 

 

 

80%

10%

10%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ ไมBมียอดงบประมาณ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

1. กลุBมงานบริหารวิชาการ 

1.  ช่ือโครงการ    : โครงการสSงเสริมความเปPนเลิศ 

2.  สนองกลยุทธGท่ี   : กลยุทธ9ท่ี 1 กลยุทธ9ท่ี 3 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ  : กลุSมสาระการเรียนรู0 8 กลุSมสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต(Outputs) 

4.1.1 นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงได0รับการยอมรับทางสังคม 

4.1.2 นักเรียนท่ีมีศักยภาพสามารถนำช่ือเสียงมาสูSโรงเรียนได0 

4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1 นักเรียนท่ีมีศักยภาพด0านตSางๆ ในกลุSมสาระการเรียนรู0 ท้ัง  8 กลุSมสาระและกิจกรรม 

       พัฒนาผู0เรียน ได0รับการสSงเสริมความเปPนเลิศ 

4.2.2 นักเรียนท่ีมีศักยภาพด0านตSางๆ ได0รับรางวัลชนะเลิศการแขSงขัน 

4.2.3 นักเรียนท่ีมีศักยภาพด0านตSางๆ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวSาปกติ 

5.  เป_าหมาย 

   เชิงปริมาณ    

5.1.1 นักเรียนทุกคนของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9  

5.1.2 คุณครูทุกคนของโรงเรียนได0พัฒนาสSงเสริมความเปPนเลิศของผู0เรียน 

เชิงคุณภาพ    

5.2.1 นักเรียนมีศักยภาพด0านตSางๆตามกลุSมสาระการเรียนรู0 ท้ัง  8 กลุSมสาระฯ และกลุSมพัฒนา 

       ผู0เรียน ได0รับรางวัลชนะเลิศการแขSงขัน ร0อยละ  80 ข้ึนไป 

5.2.2 นักเรียนมีศักยภาพสูงไดFรับการยอมรับทางสังคมและสามารถนำช่ือเสียงมาสูNโรงเรียนไดFรFอยละ  

        80 ข้ึนไป 
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6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

3. โครงการส(งเสริมความเป.นเลิศ      

1. กิจกรรมสNงเสริมความเปWนเลิศกลุNมสาระฯภาษาไทย 

   1.1 กิจกรรมรNวมแขNงขันทักษะกับหนNวยงานภายนอก 
   

 

5,000* 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

   1.2 กิจกรรมสุนทรภูNบูรณาการวันภาษาไทยแหNงชาติ 30,000     

รวมเป.นเงิน 30,000   5,000* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

2. กิจกรรมสNงเสริมความเปWนเลิศกลุNมสาระฯคณิตศาสตรZ 

2.1  กิจกรรมรNวมแขNงขันทักษะกับหนNวยงานภายนอก 

 

 

 

 

 
 

 

7,000* 

10,000*** 

 

*เงินอุดหนุนเหล่ือมป/ 

***เงินนอก

งบประมาณ/ขอ

สนับสนุนจาก

หน<วยงานภายนอก 

2.2  กิจกรรมคNายคณิตศาสตรZ 20,000 
  

250,000*** ***เงินนอก

งบประมาณ/ขอ

สนับสนุนจาก

หน<วยงานภายนอก 

2.3 กิจกรรมแขNงขันความเปWนเลิศทางคณิตศาสตรZภาย 

        ในโรงเรียน 

7,000     

   2.4  กิจกรรมอบรมโปรแกรม GSP 7,000 
  

5,000*** ***เงินนอก

งบประมาณ/ขอ

สนับสนุนจาก

หน<วยงานภายนอก 

รวมเป.นเงิน 34,000   

7,000* 

265,000**

* 

*เงินอุดหนุนเหล่ือมป/ 

***เงินนอก

งบประมาณ/ขอ

สนับสนุนจาก

หน<วยงานภายนอก 

3. กิจกรรมสNงเสริมความเปWนเลิศกลุNมสาระฯวิทยาศาสตรZ 

3.1  กิจกรรมรNวมแขNงขันทักษะกับหนNวยงานภายนอก  
   

25,000* 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

3.2  กิจกรรมแขNงขันเคร่ืองบินกระดาษพับ 4,000     
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

3.3  กิจกรรมแขNงขันเคร่ืองรNอน 5,000     

   3.4  กิจกรรมสัปดาหZวิทยาศาสตรZ 19,150     

รวมเป.นเงิน 28,150   25,000* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

4. กิจกรรมสSงเสริมความเปPนเลิศกลุSมสาระฯ 

  สังคมศึกษาฯ 

4.1 กิจกรรมรNวมแขNงขันทักษะกับหนNวยงานภายนอก 

 

 

   

 

11,000* 

 

 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

   4.2 กิจกรรมสัปดาหZอาเซียน    15,000* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

   4.3 กิจกรรมสNงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 9,000     

รวมเป.นเงิน 9,000   26,000* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

5. กิจกรรมสNงเสริมความเปWนเลิศกลุNมสาระฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

5.1 กิจกรรมเขFารNวมการแขNงขันกีฬาภายนอก 

 

 

       

 

10,000*       

 

 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

5.2 กิจกรรมแขNงขันฟุตซอล    20,000* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

5.3 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 18,000   48,000*** ***เงินนอก

งบประมาณ/ขอ

สนับสนุนจาก

หน<วยงานภายนอก 

   5.4 กิจกรรมมวยไทย    40,000*** **เงินนอก

งบประมาณ/ขอ

สนับสนุนจาก

หน<วยงานภายนอก 

รวมเป.นเงิน 18,000 

  30,000* 

88,000**

* 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

 

***เงินนอก

งบประมาณ/ขอ

สนับสนุนจาก

หน<วยงานภายนอก 

6. กิจกรรมสNงเสริมความเปWนเลิศกลุNมสาระฯศิลปะ 

6.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดFานศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลปi 

- คNาวัสดุอุปกรณZ ดำเนินงาน 

 

 

40,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

- คNาอาหาร 10,000 

6.2 สNงเสริมการแขNงขันทางดFานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปi 

- คNาวัสดุอุปกรณZ ดำเนินงาน 

     - คNาอาหาร 

    

10,000* 

5,000* 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

รวมเป.นเงิน 50,000   15,000* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

7. กิจกรรมสNงเสริมความเปWนเลิศกลุNมสาระการเรียนรูF 

การงานอาชีพฯ 

7.1 กิจกรรมแขNงขันทักษะกับหนNวยงานภายนอก 

- คNาวัสดุอุปกรณZ ดำเนินงาน 

     - คNาอาหาร 

 

 

 

 

 

   

 

 

5,000* 

2,000* 

 

 

 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

 7.2 กิจกรรมสNงเสริมนักเรียนเขFาอบรมเพ่ือฝnกทักษะ 

     ความชำนาญในงานอาชีพ 

- คNาวัสดุอุปกรณZ ดำเนินงาน 

        - คNาอาหาร 

 

 

2,000 

1,000 

    

 รวมเป.นเงิน 3,000   7,000* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

 8. กิจกรรมสNงเสริมความเปWนเลิศกลุNมสาระฯภาษา 

ตNางประเทศ 

8.1  กิจกรรมรNวมแขNงขันทักษะกับหนNวยงานภายนอก 

 

 

 

     

 

10,000* 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

8.2  กิจกรรมคNายภาษาอังกฤษ 25,000     

   8.3  กิจกรรมวันคริสตZมาส 20,000     

8.4  คNายภาษาจีนและการแสดงวัฒนธรรมจีน    15,000* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

   8.5  กิจกรรมวันตรุษจีน 9,200   5,800* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

   8.6 กิจกรรม English – expending horizon  

(ทัศนศึกษา) 

   50,000*** ***เงินนอก

งบประมาณ/ขอ

สนับสนุนจาก

หน<วยงานภายนอก 

รวมเป.นเงิน 54,200 

  30,800* 

50,000**

* 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

 

***เงินนอก

งบประมาณ/ขอ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

สนับสนุนจาก

หน<วยงานภายนอก 

9. กิจกรรมส(งเสริมความเป.นเลิศกิจกรรมพัฒนาผูEเรียน 

กิจกรรมแข(งขันทักษะหน(วยงานภายนอก/งาน

ศิลปหัตถกรรม 

9.1 กิจกรรมแขNงขันสภานักเรียน 

   - คNาวัสดุฝnก/เอกสาร 

   - คNาเบ้ียเล้ียงครูผูFฝnก 

   - คNาอาหารนักเรียน 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

5,000* 

320* 

600* 

 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

9.2 กิจกรรมแขNงขันหนังสือเลNมเล็ก 

   - คNาวัสดุฝnก 

   - คNาเบ้ียเล้ียงครูผูFฝnก 

   - คNาอาหารนักเรียน 

    

5,000* 

320* 

180* 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

9.3 กิจกรรมแขNงขัน YC 

   - คNาวัสดุฝnก 

   - คNาเบ้ียเล้ียงครูผูFฝnก 

   - คNาอาหารนักเรียน 

    

5,000* 

320* 

300* 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

9.4 กิจกรรมแขNงขันทักษะลูกเสือ  

  - คNาวัสดุฝnก 

  - คNาเบ้ียเล้ียงครูผูFฝnก 

  - คNาอาหารนักเรียน 

    

10,000* 

960* 

1,200* 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

รวมเป.นเงิน    29,200* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

10. กิจกรรมการเรียนการสอนหFองเรียนพิเศษ 

  10.1. กิจกรรมรNวมแขNงขันทักษะกับหนNวยงานภายนอก 

 

 

   

5,000* 

 

 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

รวมเป.นเงิน    5,000* *เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

รวมเงินท่ีขอ/บาทท้ังส้ิน 226,350 

  180,000* 

403,000**

* 

*เงินอุดหนุนเหลือมป/ 

***เงินนอก

งบประมาณ/ขอ

สนับสนุนจาก

หน<วยงานภายนอก 
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7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการสBงเสริมความเปfนเลิศ การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1.  กิจกรรมสSงเสริมความเปPนเลิศกลุSมสาระฯภาษาไทย ดำเนินการแล0ว 

2. กิจกรรมสSงเสริมความเปPนเลิศกลุSมสาระฯคณิตศาสตร9 ดำเนินการแล0ว 

3. กิจกรรมสSงเสริมความเปPนเลิศกลุSมสาระฯวิทยาศาสตร9 ดำเนินการแล0ว 

4.  กิจกรรมสSงเสริมความเปPนเลิศกลุSมสาระฯสังคมศึกษาฯ ดำเนินการแล0ว 

5. กิจกรรมสSงเสริมความเปPนเลิศกลุSมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการแล0ว 

6. กิจกรรมสSงเสริมความเปPนเลิศกลุSมสาระฯศิลปะ ดำเนินการแล0ว 

7. กิจกรรมสSงเสริมความเปPนเลิศกลุSมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพฯ ดำเนินการแล0ว 

8. กิจกรรมสSงเสริมความเปPนเลิศกลุSมสาระฯภาษาตSางประเทศ ดำเนินการแล0ว 

9. กิจกรรมสNงเสริมความเปWนเลิศกิจกรรมพัฒนาผูFเรียน กิจกรรมแขSงขันทักษะ 

หนSวยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 

ดำเนินการแล0ว 

10. กิจกรรมการเรียนการสอนหFองเรียนพิเศษ ยังไมSได0ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1.  ครูทุกกลุSมสาระฯได0รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู0และการพัฒนาส่ือการเรียนรู0 

2.  นักเรียนมีศักยภาพด0านตSางๆ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวSาปกติ 

3.  มีห0องเรียนคุณภาพ แหลSงเรียนรู0หรือศูนย9การเรียนรู0ครบทุกกลุSมสาระการเรียนรู0 

          4.  นักเรียนมีศักยภาพสูงไดFรับการยอมรับทางสังคมและสามารถนำช่ือเสียงมาสูNโรงเรียนไดFรFอยละ  

80 ข้ึนไป 

 

 

 

90%

10%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

1. กลุBมงานบริหารวิชาการ 

1.  ช่ือโครงการ    :  เสริมสร0างทักษะชีวิต 

2.  สนองกลยุทธGท่ี   :  กลยุทธ9ท่ี 2 กลยุทธ9ท่ี 5 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ  : นางสาวสุดคนึง   เดชดัง 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต(Outputs) 

4.1.1 นักเรียนทุกคนท่ีได0เข0ารSวมกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนท่ีหลากหลาย 

4.1.2 ตอบสนองและสอดคล0องกับเปnาหมายของโรงเรียน สมศ.และ สพฐ 

4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1 นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต และอยูSในสังคมได0อยSางมีความสุข 

4.2.2 ตอบสนองและสอดคล0องกับเปnาหมายของโรงเรียน สมศ.และ สพฐ. 

5.  เป_าหมาย 

          เชิงปริมาณ   

 1.  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน เสริมสร0างทักษะชีวิต อยSางหลากหลาย 

   2. ผู0เรียนได0รับการสร0างและพัฒนาทักษะชีวิตโดยกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนอยSาง 

              หลากหลาย 

 3.  เพ่ือให0สนองและสอดคล0องกับเปnาหมายของโรงเรียน สมศ. และ สพฐ.                        

เชิงคุณภาพ   

1. โรงเรียนมีการพัฒนาผู0เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   

    (ฉบับปรับปรุง 2560) ในเร่ือง สมรรถนะสำคัญของผู0เรียนด0านท่ี 4 ความสามารถในการ 

    ใช0�ทักษะชีวิต 

  2. ผู0เรียนมีพฤติกรรมทักษะชีวิตท่ีตระหนักในคุณคSาของตนเองสามารถวิเคราะห9ตัดสินใจแก0ปrญหา 

              อยSางสร0างสรรค9 รู0จักจัดการกับอารมณ9และความเครียด ตลอดจนสามารถสร0างสัมพันธภาพ 

              ท่ีดีกับผู0อ่ืน 

 3.  สนองและสอดคล0องกับเปnาหมายของโรงเรียน สมศ. และ สพฐ. 
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6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

4. โครงการพัฒนาผูRเรียนเสริมสรRางทักษะชีวิต      

1. กิจกรรมแนะแนว 

- จัดกิจกรรมแนะแนว ใหFผูFเรียนทุกระดับช้ัน 

-   
 

 

2. กิจกรรมวิชาการ(ชุมนุม) 

- จัดกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ใหFผูFเรียนทุกระดับช้ัน 

-   
 

 

 3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

3.1 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  

- ระดับม.1  

- ระดับม.2  

- ระดับม.3 

3.2 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ 

- วันคลFายวันสถาปนาลูกเสือแหNงชาติ 

         - วันเฉลิมพระเกียรติพระประมุข 

           ของคณะลูกเสือแหNงชาติ 

- วันคลFายวันสวรรคตรัชกาลท่ี 6 

3.3 กิจกรรมอบรมความรูEเก่ียวกับกิจกรรมลูกเสือ 

(ตามโครงการจากหน(วยงานนอก) 

3.4 กิจกรรมอยู(ค(ายพักแรม ม.ตEน 

3.5 ทัศนศึกษา ม.ตEน 

 

 

12,000 

7,000 

3,000 

 

1,500 

2,200 

 

200 

3,000 

 

36,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

585,200 

83,600 

 

 

4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชนb 

- จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 

ประโยชนZ ใหFผูFเรียนทุกระดับช้ัน 

- - - - - 

5. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

5.1 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารใหมN และรายงานตัว

นักศึกษาวิชาทหารเดิม 

5.2 ฝnกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร 10 สัปดาหZ 

5.3 สอบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 

5.4 สอบภาคสนาม 

 

3,000 

 

10,500 

1,500 

20,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

6. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม  

และวิชาการ ระดับม.ปลาย 

6.1 จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและวิชาการ   

6.2 ทัศนศึกษา  

   

 

18,000 

268,100 

 

 

7. กิจกรรมเพ่ิมเวลารูE -     

8. โครงงานบูรณาการ 8 กลุ(มสาระการเรียนรูE + 1 

กิจกรรม 

  17,000 
 

 

9. กิจกรรมจิตอาสา 19,750     

รวมเป.นเงิน 119,650  971,900   

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนาผูRเรียนเสริมสรRางทักษะชีวิต การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. กิจกรรมแนะแนว ไมSมียอดงบประมาณ 

2. กิจกรรมวิชาการ(ชุมนุม) ไมSมียอดงบประมาณ 

3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ดำเนินการแล0ว 

4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน9 ไมSมียอดงบประมาณ 

5. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ยังไมSได0ดำเนินการ 

6. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวิชาการ ระดับม.ปลาย ยังไมSได0ดำเนินการ 

7. กิจกรรมเพ่ิมเวลารู0 ไมSมียอดงบประมาณ 

8. โครงงานบูรณาการ 8 กลุSมสาระการเรียนรู0 + 1 กิจกรรม ยังไมSได0ดำเนินการ 

9. กิจกรรมจิตอาสา ดำเนินการแล0ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

22%

45%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ ไมBมียอดงบประมาณ 
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8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. ผู0เรียนมีการพัฒนาการใช0ทักษะชีวิตมากข้ึน และอยูSในสังคมได0อยSางมีความสุข 

 2. โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน เสริมสร0างทักษะชีวิต อยSางหลากหลาย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

1. กลุBมงานบริหารวิชาการ 

1.  ช่ือโครงการ    :  พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี และแหลSงเรียนรู0 

2.  สนองกลยุทธGท่ี   :  กลยุทธ9ท่ี 4 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ  : นางสาววดี ศรีเท่ียงตรง, นางหัสยา โภทชงรัก  

                                   และนางสาวมะลิวัลย9  กล่ินสุวรรณ  

4.  วัตถุประสงคG 

 4.1 ผลผลิต(Outputs) 

4.1.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร9และปรับปรุงห0องเรียนคอมพิวเตอร9ท่ีใช0ใน 

การปฏิบัติการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมากข้ึน 

4.1.2 เพ่ือให0มีส่ือคอมพิวเตอร9ท่ีทันสมัยใช0ในการจัดการเรียนรู0 

4.1.3 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห0องเรียน  Smart room ใช0ในการเรียนการสอน 

ท่ีทันสมัยมากข้ึน 

4.1.4 เพ่ือพัฒนาห0องสมุดให0มีส่ือ เอกสาร ตำรา หนังสือเสริมความรู0 และระบบการสืบค0น 

          ให0ทันสมัยมากข้ึน 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด@านวิชาคอมพิวเตอรGและวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข@องเพ่ิมสูงข้ึน 

4.2.2 มีห@องคอมพิวเตอรGท่ีมีระบบโครงขSายอินเตอรGเน็ตพร@อมใช@งานในการเรียนการสอน 

4.2.3 อุปกรณGอิเล็กทรอนิกสGในสำนักงานพร@อมใช@งานในการเรียนการสอน 

4.2.4 มีวัสดุ อุปกรณG  เชSนแผSน CD แผSน DVD เพ่ือให@การทำงานในสำนักงานมีประสิทธิภาพ 

4.2.5 มีเคร่ืองคอมพิวเตอรGแบบพกพา  เพ่ือใช@ในการตรวจสอบและดูแลจัดการระบบ 

สัญญาณเครือขSายคอมพิวเตอรGของโรงเรียน 

4.2.6 มีระบบสัญญาณ  Internet  และเว็บไซตGของโรงเรียน  ท่ีมีคุณภาพพร@อมใช@งาน 

4.2.7 มีอุปกรณGเคร่ืองเสียงและชุดไม@ลอย  สำหรับใช@ประกอบการเรียนการสอนอยSางมีคุณภาพ  

เพ่ือประโยชนGกับผู@เรียน 

4.2.8 มีเคร่ืองพิมพGพร@อมใช@งานในการทำงานในสำนักงานและการเรียนการสอนให@มีประสิทธิภาพ 

4.2.9 มีอุปกรณGส่ือ คอมพิวเตอรG เคร่ืองพิมพGเอกสารใช@ในการจัดการเรียนรู@ทีทันสมัย 

4.2.10 มีห@องเรียน  Smart room ใช@ในการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมากข้ึน 

4.2.11 มีห@องสมุดให@มีส่ือ เอกสาร ตำรา หนังสือเสริมความรู@ และระบบการสืบค@นให@ทันสมัยมากข้ึน 
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3.  เป_าหมาย 

          เชิงปริมาณ    

1. นักเรียนทุกคนมีได0เรียนรู0โดยมีส่ือ อุปกรณ9 ระบบเคลือขSาย Internet ท่ีทันสมัยและรวดเร็ว

คอมพิวเตอร9 

2. นักเรียนทุกคนมีห0องคอมพิวเตอร9ท่ีมีคอมพิวเตอร9พร0อมใช0ประกอบการเรียนรู0 

3. ครูมีเคร่ืองพิมพ9พร0อมใช0งานในการทำงานในสำนักงานและการเรียนการสอน 

4. นักเรียนทุกคนได0มีห0องเรียน Smart room ท่ีใช0งานได0ดีและทันสมัย 

5. นักเรียนทุกคนได0ใช0ห0องสมุดท่ีมีเอกสาร ตำรา ตลอดจนอุปกรณ9คอมพิวเตอร9สำหรับการสืบค0น 

 เชิงคุณภาพ    

1. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร9ท่ีพร0อมใช0งานในการประกอบการเรียนการสอน 

2. นักเรียนมีความรู0 ความเข0าใจและมีทักษะในการใช0คอมพิวเตอร9 

3. มีห0องคอมพิวเตอร9ท่ีพร0อมใช0งานอยSางมีประสิทธิภาพ 

4. อุปกรณ9 อิเล็กทรอนิกส9ท่ีพร0อมใช0งานอยSางมีประสิทธิภาพ 

5. วัสดุ อุปกรณ9  เชSนแผSน CD แผSน DVD มีเพียงพอในการใช0งานสำนักงานและการเรียนการสอน 

6. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร9แบบพกพา  ใช0สำหรับการตรวจสอบแก0ไขปrญหา  และดูแลจัดการระบบ

เครือขSายคอมพิวเตอร9ภายในโรงเรียน 

7. มีสัญญาณ  Internet  และเว็บไซต9โรงเรียน  เพ่ือการรองรับการใช0งานอยSางเพียงพอ  

8. นักเรียนได0รับการจัดการเรียนอยSางเต็มประสิทธิภาพ 

9. นักเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร9ท่ีมีประสิทธิภาพ สมบูรณ9 พร0อมใช0ประกอบการเรียน 

10. มีห0องเรียน Smart room ท่ีใช0งานได0ดีและทันสมัย 

11. มีห0องสมุดท่ีมีเอกสาร ตำรา ตลอดจนอุปกรณ9คอมพิวเตอร9สำหรับการสืบค0น 

 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

5 โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ

แหลBงเรียนรูR 

     

1. ซNอมบำรุงรักษาระบบเครือขNายคอมพิวเตอรZ หFองเรียน

คอมพิวเตอรZ 
 80,000   

 

2. คNาเชNาเว็บไซตZ และพ้ืนท่ีจัดเก็บขFอมูลของโรงเรียน  3,500    

3. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณZ และซNอมแซมบำรุงรักษา

เคร่ืองพิมพZ และคอมพิวเตอรZ 
 100,000   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

4. จัดซ้ือหมึกพิมพZเคร่ือง laser Jet และหมึกเคร่ืองพิมพZ

อิงเจ็ค 
 200,000   

 

5. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพZสำหรับครู  28,000    

6. จัดซ้ือคอมพิวเตอรZสำหรับหFองเรียน  189,000    

7. จัดซ้ือคอมพิวเตอรZสำหรับหFองสำนักงาน  100,000    

8. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรZ (Apple Macbook) สำหรับ

ใชFพัฒนาส่ือประกอบการสอน 
 100,000   

 

9. ซ้ือหุNนยนตZเพ่ือใชFประกอบการเรียนการสอน  160,000    

10. ฮารZดดิสแบบพกพา  6,500    

11. รีโมทพรีเซนไรFสาย (pointer)  2,000    

12. ศูนยZดิจิทัลโรงเรียนหลวงพNอปานคลองดNานอนุสรณZ  150,000    

รวมเป.นเงิน  1,119,000    

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหEอง  

Smart Room 
    

 

1. ปรับปรุงอุปกรณZเคร่ืองฉาย/โทรทัศนZในหFองเรียน   80,000   

2. จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง   10,550   

รวมเป.นเงิน   90,550   

กิจกรรมหEองสมุดมีชีวิต      

1.  จัดหาส่ือ หนังสือและเทคโนโลยีเพ่ือการสืบคFน 55,000     

2.  กิจกรรมบูรณาการหFองสมุดมีชีวิต 20,000     

3.  กิจกรรมรักการอNาน 25,000     

4. จัดซ้ือโปรแกรมหFองสมุดอัติโนมัติ  100,000    

รวมเป.นเงิน 100,000 100,000    

รวมเงินท่ีขอ/บาทท้ังส้ิน 100,000 1,219,000 90,550   
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7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี และแหลBงเรียนรูR การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. ซNอมบำรุงรักษาระบบเครือขNายคอมพิวเตอรZ หFองเรียนคอมพิวเตอรZ ดำเนินการแล0ว 

2. คNาเชNาเว็บไซตZ และพ้ืนท่ีจัดเก็บขFอมูลของโรงเรียน ดำเนินการแล0ว 

3. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณZ และซNอมแซมบำรุงรักษาเคร่ืองพิมพZ และคอมพิวเตอรZ ยังไมSได0ดำเนินการ 

4. จัดซ้ือหมึกพิมพZเคร่ือง laser Jet และหมึกเคร่ืองพิมพZอิงเจ็ค ดำเนินการแล0ว 

5. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพZสำหรับครู ยังไมSได0ดำเนินการ 

6. จัดซ้ือคอมพิวเตอรZสำหรับหFองเรียน ยังไมSได0ดำเนินการ 

7. จัดซ้ือคอมพิวเตอรZสำหรับหFองสำนักงาน ยังไมSได0ดำเนินการ 

8. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรZ (Apple Macbook) สำหรับใชFพัฒนาส่ือประกอบการสอน ยังไมSได0ดำเนินการ 

9. ซ้ือหุNนยนตZเพ่ือใชFประกอบการเรียนการสอน ยังไมSได0ดำเนินการ 

10. ฮารZดดิสแบบพกพา ยังไมSได0ดำเนินการ 

11. รีโมทพรีเซนไรFสาย (pointer) ยังไมSได0ดำเนินการ 

12. ศูนยZดิจิทัลโรงเรียนหลวงพNอปานคลองดNานอนุสรณZ ยังไมSได0ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี และแหลBงเรียนรูR 

(กิจกรรมหRองสมุดมีชีวิต) 
การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1.  จัดหาส่ือ หนังสือและเทคโนโลยีเพ่ือการสืบคFน ดำเนินการแล0ว 

2.  กิจกรรมบูรณาการหFองสมุดมีชีวิต ยังไมSดำเนินการ 

3.  กิจกรรมรักการอNาน ดำเนินการแล0ว 

4. จัดซ้ือโปรแกรมหFองสมุดอัติโนมัติ ยังไมSดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี และแหลBงเรียนรูR 

(กิจกรรมพัฒนาหRองเรียน Smart room) 

การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. ปรับปรุงอุปกรณZเคร่ืองฉาย/โทรทัศนZในหFองเรียน ยังไมSดำเนินการ 

2. จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ยังไมSดำเนินการ 

0%

100%

ดำเนินการแล0ว ยังไมSดำเนินการ 

50%50%

ดำเนินการแล0ว ยังไมSดำเนินการ 
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8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. นักเรียนทุกคนมีได0เรียนรู0โดยมีส่ือ อุปกรณ9 ระบบเครือขSาย Internet ท่ีทันสมัยและรวดเร็ว 

    คอมพิวเตอร9 

2. นักเรียนทุกคนมีห0องคอมพิวเตอร9ท่ีพร0อมใช0ประกอบการเรียนรู0 

3. ครูมีเคร่ืองพิมพ9พร0อมใช0งานในการทำงานในสำนักงานและการเรียนการสอน 

4. นักเรียนทุกคนได0ใช0ห0องสมุดท่ีมีส่ือ เอกสาร ตำรา หนังสือเสริมความรู@ และระบบการสืบค@นท่ีทันสมัย 

    มากข้ึน 

5. นักเรียนทุกคนได0มีห0องเรียน Smart room ท่ีใช0งานได0ดีและทันสมัย. 

6. นักเรียนได0ใช0ห@องสมุดท่ีมีส่ือ เอกสาร ตำรา หนังสือเสริมความรู@ และระบบการสืบค@นให@ทันสมัยมากข้ึน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

1. กลุBมงานบริหารวิชาการ 

1.  ช่ือโครงการ    :  โครงการพัฒนางานทะเบียน 

2.  สนองกลยุทธGท่ี   :  กลยุทธ9ท่ี 1 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ  : นางสาวประไพศรี  พรมรัตน9 และนางสาวพรเพ็ญ  พรมงาม 

4.  วัตถุประสงคG 

 4.1 ผลผลิต (Outputs) 

4.1.1  เพ่ือจัดบริการทางการศึกษาให0นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนอยSางมีคุณภาพ 

ครบถ0วนและท่ัวถึง 

4.1.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียนให0ใช0งานได0อยSางมีประสิทธิภาพ 

4.1.3 เพ่ือจัดเก็บข0อมูลสารสนเทศในทุกด0านของนักเรียนและนำมาใช0ให0เกิดประโยชน9ในการ 

        บริหารงาน 

4.1.4 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให0มีคุณภาพ 

4.1.5 เพ่ือสนองนโยบายของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9 นโยบายของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ี 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes)  

4.2.1  มีบริการทางการศึกษาให0นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนอยSางมีคุณภาพและท่ัวถึง 

4.2.2  พัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียนให0ใช0งานได0อยSางมีประสิทธิภาพ 

4.2.3  จัดเก็บข0อมูลสารสนเทศในทุกด0านของนักเรียนและนำมาใช0ให0เกิดประโยชน9ในการ 

บริหารงาน 

4.2.4  สนับสนุนการจัดการศึกษาให0มีคุณภาพ 

4.2.5  สนองนโยบายของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9 นโยบายของสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ี 

5.  เป_าหมาย 

               เชิงปริมาณ    

นักเรียนได0รับบริการทางการศึกษา 1,219  คน 

               เชิงคุณภาพ    

  ข0อมูลนักเรียนได0รับการสำรวจ จัดเก็บ  นำมาใช0ให0เกิดประโยชน9สูงสุดกับนักเรียน  ครู และ

การจัดบริหารจัดการศึกษา และบริการทางการศึกษา 
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6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

6 โครงการพัฒนางานทะเบียน      

 1. กิจกรรมรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนใหมN 

ป�การศึกษา 2564 

42,000     

2. กิจกรรมตรวจสอบวุฒิการศึกษานักเรียนท่ีศึกษาตNอ 

สถาบันอ่ืนๆและกิจกรรมออกหลักฐานทางการเรียน 

7,000     

3. กิจกรรมรับประกาศนียบัตรผูFจบหลักสูตรการศึกษา 8,000     

4. กิจกรรมพัฒนาสำนักงาน 7,000     

รวมเป.นเงิน 64,000     

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนางานทะเบียน การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. กิจกรรมรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนใหมN ป�การศึกษา 2564 ดำเนินการแล0ว 

2. กิจกรรมตรวจสอบวุฒิการศึกษานักเรียนท่ีศึกษาตNอสถาบันอ่ืนๆ 

   และกิจกรรมออกหลักฐานทางการเรียน 

ยังไมSดำเนินการ 

3. กิจกรรมรับประกาศนียบัตรผูFจบหลักสูตรการศึกษา ยังไมSดำเนินการ 

4. กิจกรรมพัฒนาสำนักงาน ยังไมSดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. มีบริการทางการศึกษาให0นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอยSางมีคุณภาพและท่ัวถึง 

2. ระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียนสามารถใช0งานได0อยSางมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข0อมูลสารสนเทศในทุกด0านของนักเรียนและนำมาใช0ให0เกิดประโยชน9ในการ 

   บริหารงาน 

4. สนับสนุนการจัดการศึกษาให0มีคุณภาพ 

5. สนองนโยบายของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9 นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

1. กลุBมงานบริหารวิชาการ 

1.  ช่ือโครงการ    :  โรงเรียนคุณธรรม 

2.  สนองกลยุทธGท่ี   :  กลยุทธ9ท่ี 2 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ  : นางรำเพย สิงห9น0อย และกลุSมสาระการเรียนรู0สังคมฯ 

4.  วัตถุประสงคG 

 4.2 ผลผลิต(Outputs) 

4.1.1  เพ่ือสSงเสริมให0นักเรียนเปPนคนดีโดยมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ได0แกS ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย9 มีวินัย  

สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจและเปPนไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.1.2 เพ่ือสSงเสริมให0นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค9ของสังคมหSางไกลจาก 

   สารเสพติดท้ังปวง 

4.1.3  เพ่ือจัดการเรียน การสอนให0สอดคล0องกับนโยบายและเปnาหมายของโรงเรียน 

4.1.4  เพ่ือเตรียมเยาวชนให0เปPนคนดีโดยนำหลักธรรมไปประยุกต9ใช0ในชีวิตประจำวัน 

4.1.5  เพ่ือพัฒนานักเรียนให0มีคุณภาพชีวิต สมรรถภาพทางรSางกายและจิตใจสมบูรณ9 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1  สSงเสริมให0นักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ได0แกS ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย9  มีวินัย  สุภาพ   สะอาด  

สามัคคี  และมีน้ำใจและเปPนไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.2.2  สSงเสริมให0นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค9ของสังคม หSางไกลจากสารเสพติดท้ังปวง 

4.2.3  จัดการเรียน การสอนให0สอดคล0องกับนโยบายและเปnาหมายของโรงเรียน 

                4.2.4  เตรียมเยาวชนให0เปPนคนดีโดยนำหลักธรรมไปประยุกต9ใช0ในชีวิตประจำวัน    

           4.2.5  พัฒนานักเรียนให0มีคุณภาพชีวิต สมรรถภาพทางรSางกายและจิตใจสมบูรณ9 

5. เป_าหมาย 

  เชิงปริมาณ    

นักเรียนของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคน ได0รับการพัฒนาด0านคุณธรรม 

จริยธรรมตามศาสนาท่ีนักเรียนนับถือทุกคน 

  เชิงคุณภาพ  

นักเรียนของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคน ได0รับการพัฒนาด0านคุณธรรม  

           จริยธรรมตามศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ 
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6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

7 โครงการโรงเรียนคุณธรรม      

1. โรงเรียนวิถีพุทธ 1,000     

2. วันสำคัญทางศาสนา 17,000     

3. กิจกรรมทำบุญใสNบาตรวันศุกรZ -     

4. กิจกรรมธรรมศึกษา 1,000     

5. กิจกรรมสวดมนตZสรภัญญะทุกวันพระของโรงเรียน 2,000     

6. กิจกรรมเขFาคNายศากยบุตรพุทธโฆษ 24,000   120,000*  *เงินอบต. 

7. โรงเรียนสุจริต -     

8. โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภZ -     

9. ธนาคารโรงเรียน 2,000     

รวมเป.นเงิน 47,000   120,000 *เงินอบต. 

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการคุณธรรม การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. โรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินการแล0ว 

2. วันสำคัญทางศาสนา ดำเนินการแล0ว 

3. กิจกรรมทำบุญใสNบาตรวันศุกรZ ดำเนินการแล0ว 

4. กิจกรรมธรรมศึกษา ดำเนินการแล0ว 

5. กิจกรรมสวดมนตZสรภัญญะทุกวันพระของโรงเรียน ดำเนินการแล0ว 

6. กิจกรรมเขFาคNายศากยบุตรพุทธโฆษ ดำเนินการแล0ว 

7. โรงเรียนสุจริต ไมSมียอดงบประมาณ 

8. โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภZ ไมSมียอดงบประมาณ 

9. ธนาคารโรงเรียน ดำเนินการแล0ว 
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8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. นักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ได0แกS ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย9  มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมี 

    น้ำใจและเปPนไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค9ของสังคม  หSางไกลจากสารเสพติดท้ังปวง 

3. โรงเรียนจัดการเรียน การสอนให0สอดคล0องกับนโยบายและเปnาหมายของโรงเรียนได0อยSางครบถ0วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ ไมBมียอดงบประมาณ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

1. กลุBมงานบริหารวิชาการ 

1.  ช่ือโครงการ    :  พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9สูSความเปPน 

                                   มาตรฐานสากล 

2.  สนองกลยุทธGท่ี   :  กลยุทธ9ท่ี 5 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ  : นายสมหวัง  นาคคล0าย  และกลุSมสาระการเรียนรู0ศิลปะ 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1  ผลผลิต ( Outputs ) 

4.1.1 เพ่ือให0นักเรียนมีความสามารถทางด0านดนตรี  มีสุนทรียภาพ  มีความคิดริเร่ิมสร0างสรรค9 

4.1.2 เพ่ือสSงเสริมความสามารถในการแสดงออกทางด0านดนตรีตSอสาธารณะชนนักเรียน 

4.1.3 เพ่ือให0นักเรียนมีความรู0และทักษะทางด0านดนตรีเพ่ือนำไปพัฒนาด0านการศึกษาหรือ 

        ประกอบอาชีพตSอไป 

4.1.4 เพ่ือให0นักเรียนใช0ความสารถทางด0านดนตรีไปบริการหนSวยงาน ชุมชน  สร0างความสัมพันธ9

ระหวSางโรงเรียนเรียนและชุมชน 

4.1.5 เพ่ือพัฒนานักเรียนเรียนวงโยธวาทิตสามารถเข0ารSวมแขSงขันระดับภาค  ระดับประเทศ  

และระดับนานาชาติได0ตSอไป 

4.1.6 เพ่ือพัฒนานักเรียนเรียนวงโยธวาทิตสามารถยกระดับมาตราฐานสูSสากลได0 

4.2  ผลลัพธG ( Outcomes ) 

4.2.1 นักเรียนมีศักยภาพสูงได0รับการยอมรับทางสังคม 

4.2.2 นักเรียนมีศักยภาพสามารถนำช่ือเสียงมาสูSโรงเรียนได0 

4.2.3 นักเรียนมีศักยภาพด0านตSางๆ ได0รับรางวัลจากการแขSงขันดนตรี 

4.2.3 นักเรียนมีความถSอมน0อมถSอมตน  มีน้ำใจ และความสามัคคี   

5. เป_าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนเข0ารSวมการฝ�กซ0อม และประกวดแขSงขันวงดนตรีสากล  จำนวน  60  คน  

 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงได0รับการยอมรับทางสังคมและสามารถนำช่ือเสียงมาสูSโรงเรียนได0 
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6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

เงินอ่ืน ๆ 
หมาย 

เหตุ อุดหนุน รายไดR กิจกรรมฯ 

8. พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBาน

อนุสรณGสูBความเปfนมาตรฐานสากล 

     

 1. จัดซ้ือครุภัณฑZดFานดนตรี    226,198*** 

***เงินนอก

งบประมาณ/

ขอ 

สนับสนุนจาก 

อบจ.สป. 

2. จัดซ้ือเคร่ืองแตNงกายนักเรียนวงโยธวาทิต    70,500*** 

3. จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนอุปกรณZหFองปฏิบัติการ 

ร0องเพลงและวงสตริง 

   

 

101,810*** 

4. ประกวดแขNงขันวงดนตรีรNวมสมัยระดับประเทศ 

รายการกรมพลศึกษา 

   8,000*** 

5.การแสดงวงดนตรีลูกทุNง งานหลวงปู�    18,800*** 

6. ประกวดแขNงขันศิลปหัตถกรรม สตริง                    

วงดนตรีลูกทุNง น่ังบรรเลง Wind Ensemble 

   10,000*** 

7.  กิจกรรมบูรณาการสรFางสรรคZ ดนตรีประเภททีมวง

สตริง และเตFนประกอบเพลง 

   10,000*** 

รวมเป.นเงิน 

   

445,308*** 

***เงินนอก

งบประมาณ/

ขอ 

 สนับสนุนจาก 

        อบจ.สป. 

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนาวงดนตรีโรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

สูBความเปfนมาตรฐานสากล 
การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. จัดซ้ือครุภัณฑZดFานดนตรี ไมSมียอดงบประมาณ 

2. จัดซ้ือเคร่ืองแตNงกายนักเรียนวงโยธวาทิต ไมSมียอดงบประมาณ 

3. จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนอุปกรณZหFองปฏิบัติการรFองเพลงและวงสตริง ไมSมียอดงบประมาณ 

4. ประกวดแขNงขันวงดนตรีรNวมสมัยระดับประเทศรายการกรมพลศึกษา ไมSมียอดงบประมาณ 

5.การแสดงวงดนตรีลูกทุNง งานหลวงปู� ไมSมียอดงบประมาณ 

6. ประกวดแขNงขันศิลปหัตถกรรม สตริง วงดนตรีลูกทุNง น่ังบรรเลง Wind Ensemble ไมSมียอดงบประมาณ 

7.  กิจกรรมบูรณาการสรFางสรรคZ ดนตรีประเภททีมวงสตริง และเตFนประกอบเพลง ไมSมียอดงบประมาณ 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. นักเรียนมีความสามารถทางด0านดนตรี  มีสุนทรียภาพ  มีความคิดริเร่ิมสร0างสรรค9 

2. นักเรียนมีความสามารถในการแสดงออกทางด0านดนตรีตSอสาธารณะชนนักเรียน 

3. นักเรียนมีความรู0และทักษะทางด0านดนตรีเพ่ือนำไปพัฒนาด0านการศึกษาหรือประกอบอาชีพตSอไป 

4. นักเรียนมีความสารถทางด0านดนตรีไปบริการหนSวยงาน ชุมชน  สร0างความสัมพันธ9ระหวSาง

โรงเรียนเรียนและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ ไมBมียอดงบประมาณ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

2. กลุBมงานบริหารงบประมาณ 

1.  ช่ือโครงการ    :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

2.  สนองกลยุทธGท่ี   :  กลยุทธ9ท่ี 1  กลยุทธ9ท่ี 3 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ  : นางสาวมลัยพร  งามผิวเหลือง 

4.  วัตถุประสงคG 

 4.1 ผลผลิต (Outputs) 

4.1.1  เพ่ือให0โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณเปPนไปตามระเบียบราชการ 

  4.1.2  เพ่ือให0โรงเรียนมีการควบคุม ดูแล รักษา ทรัพย9สินของราชการเปPนไปตามระเบียบ 

  4.1.3  เพ่ือให0โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคใช0อยSางสมบูรณ9 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  4.1.4  เพ่ือให0สนองและสอดคล0องกับเปnาหมายของโรงเรียน สมศ.และ สพฐ. 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1  โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณเปPนไปตามระเบียบราชการ 

  4.2.2  โรงเรียนมีการควบคุม ดูแล รักษา ทรัพย9สินของราชการเปPนไปตามระเบียบ 

  4.2.3  โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคใช0อยSางสมบูรณ9 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  4.2.4  ตอบสนองและสอดคล0องกับเปnาหมายของโรงเรียน สมศ.และ สพฐ. 

5.  เป_าหมาย 

          เชิงปริมาณ  นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน                                                                                                                                                  

เชิงคุณภาพ  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ัวไป ท่ีชSวยพัฒนาแหลSงเรียนรู0ภายในโรงเรียนได0

อยSางเพียงพอกับความจำเปPนของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน   

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบจัดสรร 
อ่ืนๆ หมายเหตุ 

อุดหนุน รายไดR 

1. 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1. กิจกรรมงานพัสดุและยานพาหนะ 220,326    

2. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน -    

3. กิจกรรมควบคุมภายใน -    

4. กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการ -    

5. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานการเงิน 12,000    

6. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานพัสดุ 12,000    

รวม 244,326    
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7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การดำเนินการใชRงบประมาณ 

  1. กิจกรรมงานพัสดุและยานพาหนะ ดำเนินการแล0ว 

  2. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน ไมSมียอดงบประมาณ 

  3. กิจกรรมควบคุมภายใน ไมSมียอดงบประมาณ 

  4. กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการ ไมSมียอดงบประมาณ 

  5. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานการเงิน ดำเนินการแล0ว 

  6. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานพัสดุ ยังไมSดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณเปPนไปตามระเบียบราชการ 

2. โรงเรียนมีการควบคุม ดูแล รักษา ทรัพย9สินของราชการเปPนไปตามระเบียบ 

3. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคใช0อยSางสมบูรณ9 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ตอบสนองและสอดคล0องกับเปnาหมายของโรงเรียน สมศ.และ สพฐ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

50%

17%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ ไมBมียอดงบประมาณ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

2. กลุBมงานบริหารงบประมาณ 

1.  ช่ือโครงการ    :  พัฒนางานแผนงานโรงเรียน 

2.  สนองกลยุทธGท่ี   :  กลยุทธ9ท่ี 1  กลยุทธ9ท่ี 4 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ  : นางสาวมลัยพร  งามผิวเหลือง 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

4.1.1 เพ่ือให0โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ประจำป�การศึกษา 2564 และดำเนินการตาม 

        แผนปฏิบัติการ 

  4.1.2 เพ่ือให0สนองและสอดคล0องกับเปnาหมายของโรงเรียน สมศ. และ สพฐ.  

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1 โรงเรียนมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป�การศึกษา 2564 

  4.2.2 ตอบสนองและสอดคล0องกับเปnาหมายของโรงเรียน สมศ.และ สพฐ. 

5.  เป_าหมาย 

          เชิงปริมาณ   

  นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน 

          เชิงคุณภาพ   

 โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำป�การศึกษา 2564 ได0

อยSางมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความจำเปPนของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน  และจัดทำ

สรุปผลในรูปแบบเลSมสารสนเทศอยSางเหมาะสม 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

 

 

 

ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

อ่ืนๆ หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดR 

2. โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 

1. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป� 13,000    

2. กิจกรรมสารสนเทศ 2,000    

รวม 15,000    
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7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป� ดำเนินการแล0ว 

2. กิจกรรมสารสนเทศ ยังไมSดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

    8.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ประจำป�การศึกษา 2564 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได0อยSางสมบูรณ9 

    8.2 การจัดทำแผนปฎิบัติการและสารสนเทศสอดคล0องกับเปnาหมายของโรงเรียน สมศ. และ สพฐ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

3. กลุBมงานบริหารบุคคล 

1.  ช่ือโครงการ    :  พัฒนาบุคลากร 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 1 กลยุทธ9ท่ี 3 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นางเกษอนงค9   ทรงขำ  / นางสุภัค    ชุSมบริบูรณ9 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

                4.1.1 เพ่ือให0บุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

       4.1.2 เพ่ือให0บุคลากรจัดการเรียนการสอนได0อยSางมีประสิทธิภาพ 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

     4.2.1 บุคลากรมีความรู0ความสามารถซ่ึงเปPนผลมาจากการพัฒนาตนเอง 

                4.2.2 บุคลากรจัดการเรียนการสอนได0อยSางมีประสิทธิภาพ 

5.  เป_าหมาย 

 เชิงปริมาณ      

    ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  90  คน 

 เชิงคุณภาพ     

               ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  90  คนมีความสามารถในจัดการเรียนการสอน 

                 อยSาง มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผลงานให0บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบจัดสรร อ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายไดE 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร  

1. กิจกรรมจัดจCาง               

 - ครูตSางชาติ                   จำนวน  2  คน  600,000   

 - ครูตSางชาติเจ@าของภาษา   จำนวน  1  คน   564,000*** ***เงินนอกงบประมาณ/

ระดมทรัพยากร 
 - ครูตSางชาติเจ@าของภาษา   จำนวน  1  คน   564,000*** ***เงินนอกงบประมาณ/

ขอสนับสนุนจากอบจ.สป. 

 - ครูสอนวิชาภาษาจีนเจ@าของภาษา   จำนวน 1 คน   420,000*** ***เงินนอกงบประมาณ/

ระดมทรัพยากร 
 - ครูสอนวิชาภาษาจีนเจ@าของภาษา   จำนวน 1 คน   420,000*** ***เงินนอกงบประมาณ/

ขอสนับสนุนจากอบจ.สป. 
 - ครูสอนวิชาภาษาจีน        จำนวน  2  คน  360,000   

 - ครูสอนวิชาเคมี              จำนวน  1  คน       180,000   

 - ครูสอนวิชาคอมพิวเตอรG    จำนวน  4  คน  720,000   
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ลำดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบจัดสรร อ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายไดE 

 - ครูสอนวิชาคอมพิวเตอรG    จำนวน  6  คน   1,080,000** 
***เงินนอกงบประมาณ/ 

ขอสนับสนุนจากอบจ.สป. 
 - เจ@าหน@าท่ีสำนักงาน         จำนวน  1  คน  180,000   

 - พระสอนศีลธรรม            จำนวน  3  รูป                              150,000   

 - พนักงานทำความสะอาด   จำนวน  3  คน  324,000   

 - พนักงานขับรถยนตG         จำนวน  1  คน  132,000   

 2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/อบรม/ศึกษาดูงาน 195,706    

 รวม 195,706 2,646,000 984,000*** 

2,064,000*** 

***เงินนอกงบประมาณ/

ระดมทรัพยากร 

***เงินนอกงบประมาณ/ขอ

สนับสนุนจากอบจ.สป. 

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร การดำเนินการใชRงบประมาณ 

  1. กิจกรรมจัดจ0าง ดำเนินการแล0ว 

  2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/อบรม/ศึกษาดูงาน ดำเนินการแล0ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. บุคลากรมีความรู0ความสามารถจากการพัฒนาตนเอง 

2. บุคลากรจัดการเรียนการสอนได0อยSางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

100%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

3. กลุBมงานบริหารบุคคล 

1.  ช่ือโครงการ    :  โครงการพัฒนางานธุรการ 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 1 กลยุทธ9ท่ี 3 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นางเกษอนงค9   ทรงขำ   

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

                 4.1.1  เพ่ือให0โรงเรียนมีระบบงานสารบรรณท่ีสามารถอำนวยความสะดวกในการค0นหาข0อมูลได0       

 อยSางรวดเร็ว และระบบรักษาความปลอดภัยมีการประสานงานเพื่อไมSให0เกิดความผิดพลาดของการ

อยูSเวรรักษาการณ9 

        4.1.2 เพ่ือให0การเก็บเอกสารเปPนไปอยSางมีระบบและการแยกเอกสารให0เปPนหมวดหมูS            

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1 โรงเรียนมีระบบงานสารบรรณท่ีสามารถอำนวยความสะดวกในการค0นหาข0อมูลได0อยSาง

รวดเร็ว และระบบรักษาความปลอดภัย มีการประสานงานการอยูSเวรรักษาการณ9มีประสิทธิภาพ 

       4.2.2  มีการเก็บเอกสารอยSางเปPนระบบและแยกเอกสารให0เปPนหมวดหมูS            

5.  เป_าหมาย 

 เชิงปริมาณ      

 1. ครูและนักเรียนโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคนได0รับการอำนวยความ

สะดวกในด0านเอกสารและและการบริการด0านข0อมูล 

2. ครู นักการภารโรง ยาม ทุกคนของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ปฏิบัติงานการ

อยูSเวรรักษาการณ9ตามระเบียบอยSางเครSงครัด 

 เชิงคุณภาพ     

1. ครูและนักเรียนโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคนได0รับการอำนวยความ

สะดวกในด0านเอกสารและและการบริการด0านข0อมูล 

          2. ครู นักการภารโรง ยาม ทุกคนของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ปฏิบัติงานการ

อยูSเวรยามรักษาการณ9ปฏิบัติหน0าท่ีได0อยSางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบจัดสรร อ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายไดE 

2 โครงการพัฒนางานธุรการ  

กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 63,620              

รวมท้ังส้ิน 63,620    

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนางานธุรการ การดำเนินการใชRงบประมาณ 

  1. กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ ดำเนินการแล0ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. โรงเรียนมีระบบงานสารบรรณท่ีสามารถอำนวยความสะดวกในการค0นหาข0อมูลได0อยSางรวดเร็ว  

และระบบรักษาความปลอดภัย มีการประสานงานการอยูSเวรรักษาการณ9ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีการเก็บเอกสารอยSางเปPนระบบ และแยกเอกสารเปPนหมวดหมูS            

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

4. กลุBมงานบริหารท่ัวไป 

1.  ช่ือโครงการ    :  พัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล0อมของโรงเรียนเพ่ือเอ้ือตSอการเรียนรู0 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 4 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นายชรินทร9  ศิริพันธ9 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

บรรยากาศ  ส่ิงแวดล0อม  อาคารสถานท่ีของโรงเรียนได0รับการพัฒนาปรับปรุงให0มีสภาพท่ีมี

ความพร0อมตามมาตรฐานสถานศึกษา 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

      ผู0ท่ีมีสSวนเก่ียวข0อง ผู0รับบริการมีความพึงพอใจในบรรยากาศ  ส่ิงแวดล0อม  อาคารสถานท่ีของ

โรงเรียน 

5.  เป_าหมาย 

         เชิงปริมาณ      

      นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน  

เชิงคุณภาพ     

       โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ัวไป ท่ีชNวยพัฒนาแหลNงเรียนรูFภายในโรงเรียนใหFอยูNในสภาพพรFอม

ใชFงานไดFจริง เพียงพอกับความจำเปWนของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน   

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

อ่ืนๆ หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดR 

1. 

โครงการพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดลEอมของโรงเรียนเพ่ือเอ้ือต(อการเรียนรูE 

1. กิจกรรมปรับปรุงซNอมแซม สาธารณูปโภค 30,000    

2. กิจกรรมปรับปรุงซNอมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ ซNอมแซมส่ิงอำนวยความ

สะดวกในหFองเรียน และแหลNงเรียนรูFใน

โรงเรียน  

303,652  330,000* *เงินอุดหนุนเหล่ือมป= 
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ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

อ่ืนๆ หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดR 

3. กิจกรรมปรับปรุงเคร่ืองกรองน้ำเคร่ืองทำน้ำ

เย็น สำหรับด่ืมของนักเรียน (ลFางทำความ

สะอาดประจำป�) 

20,000    

4. กิจกรรมบำรุงรักษา ซNอมแซม จัดหาน้ำยา

เติมถังดับเพลิง  
15,000 

 
  

รวม 368,652  330,000*  *เงินอุดหนุนเหล่ือมป= 

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดลRอมของโรงเรียน 

เพ่ือเอ้ือตBอการเรียนรูR 

การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. กิจกรรมปรับปรุงซSอมแซม สาธารณูปโภค ดำเนินการแล0ว 

2. กิจกรรมปรับปรุงซSอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  
ซSอมแซมส่ิงอำนวยความสะดวกในห0องเรียน และแหลSงเรียนรู0ในโรงเรียน  

ดำเนินการแล0ว 

3. กิจกรรมปรับปรุงเคร่ืองกรองน้ำเคร่ืองทำน้ำเย็น สำหรับด่ืมของ

นักเรียน (ล0างทำความสะอาดประจำป�) 

ยังไมSดำเนินการ 

4. กิจกรรมบำรุงรักษา ซSอมแซม จัดหาน้ำยาเติมถังดับเพลิง  ยังไมSดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. โรงเรียนมีห0องเรียน ห0องปฏิบัติการ ห0องน้ำ โรงอาหาร ห0องประชุมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

2. ผู0รับบริการมีความพึงพอใจในบรรยากาศ  ส่ิงแวดล0อม  อาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

50%50%

ดําเนินการแล้ว ยงัไมด่ําเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

4. กลุBมงานบริหารท่ัวไป 

1.  ช่ือโครงการ    :  สSงเสริมสุขภาพและเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 2 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวอิศรา  ใจสอน 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

  ครู บุคลากร และผู0เรียน ได0รับการสSงเสริมความรู0ในการดูแลสุขภาพ อยSางถูกสุขลักษณะ 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

          ครู บุคลาการ และผู0เรียน มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความรู0ในเรื่องของการดูแลสุขภาพดำเนิน

ชีวิตได0อยSางเปPนสุข 

5.  เป_าหมาย 

          เชิงปริมาณ     นักเรียนจำนวน  1,219  คน และบุคลากร จำนวน 70 คน 

เชิงคุณภาพ    นักเรียนและบุคลากรทุกคนได0รับการดูแลเร่ืองสุขภาพเปPนอยSางดี 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

อ่ืนๆ หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดR 

โครงการส(งเสริมสุขภาพและเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

2. 

1. กิจกรรมจัดซ้ือเวชภัณฑZ 39,000        

2. กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณZ เคร่ืองนอนอาคาร

พยาบาล เปล่ียนอุปกรณZเกNาท่ีชำรุดหมดอายุการใชFงาน 
7,000    

3. กิจกรรมตามมาตรการการป�องกันและควบคุม

สถานการณZการแพรNระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) 

  

100,000* *เงินอุดหนุนเหล่ือม

ป= 

4. กิจกรรมปรับปรุงอาคารหFองพยาบาล 10,000    

5. กิจกรรมนิเทศประชาสัมพันธZเผยแพรNความรูFดFาน

สุขภาพอนามัยและสาธารณสุขในโรงเรียน 
1,000    
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ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

อ่ืนๆ หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดR 

โครงการส(งเสริมสุขภาพและเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

6. กิจกรรมสNงเสริมสุขภาพนักเรียน 10,000    

7. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน  100,900   

8. กิจกรรมอบรมแกนนำ อย.นFอย 2,000    

9. กิจกรรมอบรมผูFจำหนNายอาหารในโรงเรียน 1,000    

10. กิจกรรมประกันภัยในโรงเรียน/อุบัติเหตุในโรงเรียน  201,800   

รวม 70,000 302,700 100,000* *เงินอุดหนุนเหล่ือมป/ 

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการสBงเสริมสุขภาพและเพ่ิมศักยภาพของนักเรียน 

และบุคลากรในโรงเรียน 
การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. กิจกรรมจัดซ้ือเวชภัณฑ9 ดำเนินการแล0ว 

2. กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ9 เคร่ืองนอนอาคารพยาบาล เปล่ียน

อุปกรณ9เกSาท่ีชำรุดหมดอายุการใช0งาน 

ดำเนินการแล0ว 

3. กิจกรรมตามมาตรการปnองกันและควบคุมสถานการณ9การแพรSระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 

ดำเนินการแล0ว 

4. กิจกรรมปรับปรุงอาคารห0องพยาบาล ยังไมSดำเนินการ 

5. กิจกรรมนิเทศประชาสัมพันธ9เผยแพรSความรู0ด0านสุขภาพอนามัยและ

สาธารณสุขในโรงเรียน 

ดำเนินการแล0ว 

6. กิจกรรมสSงเสริมสุขภาพนักเรียน ยังไมSดำเนินการ 

7. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ยังไมSดำเนินการ 

8. กิจกรรมอบรมแกนนำ อย.น0อย ยังไมSดำเนินการ 

9. กิจกรรมอบรมผู0จำหนSายอาหารในโรงเรียน ยังไมSดำเนินการ 

10. กิจกรรมประกันภัยในโรงเรียน/อุบัติเหตุในโรงเรียน ดำเนินการแล0ว 
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8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. ครู บุคลากร และนักเรียน มีสุขภาพรSางกายแข็งแรง 

2. ครู บุคลากร และนักเรียน มีความรู0ในเร่ืองของการดูแลสุขภาพดำเนินชีวิตได0อยSางเปPนสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

ดําเนินการแล้ว ยงัไมดํ่าเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

4. กลุBมงานบริหารท่ัวไป 

1.  ช่ือโครงการ    :  โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ9ภายในโรงเรียน 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 4 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวกุลนิษฐ9  สุขเกษม 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

     ได0ปnายนิเทศวันสำคัญ ปnายสำคัญ ทำเนียบบุคลากร และวีดีทัศน9 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

     บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ได0รับประโยชน9จากการประชาสัมพันธ9  ปnายนิเทศวันสำคัญ ปnาย

สำคัญ  ทำเนียบบุคลากรและเสียงตามสาย 

5.  เป_าหมาย 

เชิงปริมาณ     บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนรับรู0ขSาวสารความเคล่ือนไหวของโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ    บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได0รับข0อมูลขSาวสารความเคล่ือนไหว ในการจัดกิจกรรม

และการจัดการเรียนรู0ของโรงเรียน 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

อ่ืนๆ หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดR 

3. 

โครงการพัฒนาประชาสัมพันธbโรงเรียน 

1. กิจกรรมทำวารสารโรงเรียน 10,000    

2. กิจกรรมการจัดทำบอรZดทำเนียบบุคลากร 10,000    

3. กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณZ 20,000    

รวม 40,000    

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธGภายในโรงเรียน การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. กิจกรรมทำวารสารโรงเรียน ดำเนินการแล0ว 

2. กิจกรรมการจัดทำบอร9ดทำเนียบบุคลากร ยังไมSดำเนินการ 

3. กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ9 ดำเนินการแล0ว 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนรับรู0ขSาวสารความเคล่ือนไหวของโรงเรียน 

2. บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได0รับข0อมูลขSาวสารความเคลื่อนไหว ในการจัดกิจกรรมและการ

จัดการเรียนรู0ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

4. กลุBมงานบริหารท่ัวไป 

1.  ช่ือโครงการ    :  โครงการชุมชนสัมพันธ9 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 4 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวโศภิตา  มีแก0ว 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

 4.1.1 เพ่ือสร0างความรSวมมือ  ความเข0าใจระหวSางโรงเรียนกับชุมชนในอันท่ีจัดพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

4.1.2 เพ่ือให0ชุมชนองค9กรปกครองท0องถ่ินเข0ามามีสSวนรSวมในการพัฒนาโรงเรียน 

4.1.3 เพ่ือแลกเปล่ียนขSาวสารข0อมูลและส่ือสารระหวSางโรงเรียนและชุมชน 

4.1.4 เพ่ือรวมกลุSมสมาคมผู0ปกครองและศิษย9เกSา 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

  4.2.1 เกิดความรSวมมือ ความเข0าใจระหวSางโรงเรียนกับชุมชนในอันท่ีจัดพัฒนาคุณภาพ 

 การศึกษา 

4.2.2 ชุมชนองค9กรปกครองท0องถ่ินเข0ามามีสSวนรSวมในการพัฒนาโรงเรียน 

4.2.3 มีการแลกเปล่ียนขSาวสารข0อมูลและส่ือสารระหวSางโรงเรียนและชุมชน 

4.2.4 มีการรวมกลุSมสมาคมผู0ปกครองและศิษย9 

5.  เป_าหมาย 

เชิงปริมาณ     ครูและนักเรียนทุกคนโรงเรียนหลวงพSอปานเข0ารSวมกิจกรรมกับชุมชน 

เชิงคุณภาพ     

 1. ครูและนักเรียนทุกคนโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9เข0ารSวมกิจกรรมกับชุมชน 

          2. ชุมชนมีความเข0าใจและให0ความรSวมมือ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

          3. โรงเรียน บ0าน วัด มีความสามัคคี เข0าใจรSวมมือกัน 

          4. โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

อ่ืนๆ หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดR 

4. 

โครงการชุมชนสัมพันธb 

1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธZ 10,000    

2. กิจกรรมปฏิคม 10,000    

                     รวม 20,000    

 

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการชุมชนสัมพันธb การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธZ ดำเนินการแล0ว 

2. กิจกรรมปฏิคม ดำเนินการแล0ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. ครูและนักเรียนทุกคนโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9เข0ารSวมกิจกรรมกับชุมชน 

2. ครูและนักเรียนทุกคนโรงเรียนหลวงพSอปานเข0ารSวมกิจกรรมกับชุมชน 

 

 

                                            

100%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

4. กลุBมงานบริหารท่ัวไป 

1.  ช่ือโครงการ    :  อนุรักษ9พลังงานและส่ิงแวดล0อม 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 4 (มาตรฐานท่ี 1 , 3) 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวสุพัตรา ทองดี 

4.  วัตถุประสงคG 

         4.1 ผลผลิต (Outputs) 

               1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด0านพลังงานและส่ิงแวดล0อมอยSางเปPนระบบ 

     2. นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคนได0

รSวมกัน อนุรักษ9พลังงานและส่ิงแวดล0อมในโรงเรียน  อยSางเปPนระบบ 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

    1. โรงเรียนได0รับการพัฒนาอยSางเปPนระบบในด0านของการอนุรักษ9พลังงานและส่ิงแวดล0อมใน

โรงเรียน  โดยมุSงเน0น  ด0านคุณธรรมและการ มีจิตสาธารณะ  อยSางเหมาะสม 

    2. นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคนได0

รSวมกัน อนุรักษ9พลังงานและส่ิงแวดล0อมในโรงเรียนอยSางเปPนระบบ 

5.  เป_าหมาย 

เชิงปริมาณ      

          1. นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคนได0รSวมกัน 

อนุรักษ9พลังงานและส่ิงแวดล0อมในโรงเรียนอยSางเปPนระบบ 

2. สภาพแวดล0อมทางกายภาพของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ได0รับการพัฒนา  ด0วยการ

อนุรักษ9พลังงานและสิ่งแวดล0อมในโรงเรียนอยSางเปPนระบบโดยมุSงเน0น  ด0านคุณธรรม การมีจิตสาธารณะ  

อยSางเหมาะสม  ประกอบด0วย 

                   1) ในด0านการบริหารงานทุกฝ�ายจัดการบริหารงานโดยคำนึงถึงความคุ0มคSาของการใช0พลังงาน 

การอนุรักษ9ส่ิงแวดล0อมให0มากท่ีสุด 

                   2) ทุกกลุSมสาระการเรียนรู0ได0จัดกระบวนการเรียนรู0ที่สอดคล0องกับการอนุรักษ9พลังงานและ

ส่ิงแวดล0อม โดยเน0นด0านคุณธรรม การมีจิตสาธารณะอยSางเหมาะสม 

เชิงคุณภาพ     

1. นักเรียน ครูและบุคลากรได0เพิ่มพูน  ความรู0  ประสบการณ9  และรSวมกันอนุรักษ9พลังงานและ                                       

ส่ิงแวดล0อมในโรงเรียนอยSางเปPนระบบ 

 2. นักเรียน ครูและบุคลากรมีความกระตือรือร0น  ในการรSวมกันอนุรักษ9พลังงานและรักษาส่ิงแวดล0อม

มากย่ิงข้ึน 
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              3. โรงเรียนได0รับการพัฒนาอยSางเปPนระบบในด0านของการอนุรักษ9พลังงานและสิ่งแวดล0อมใน

โรงเรียน  โดยมุSงเน0น  ด0านคุณธรรมและการ มีจิตสาธารณะ  อยSางเหมาะสม 

 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

อ่ืนๆ หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดR 

5. 
โครงการอนุรักษbพลังงาน 

1. โครงการอนุรักษZพลังงาน 10,000    

รวม 10,000    

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการอนุรักษGพลังงานและส่ิงแวดลRอม การดำเนินการใชRงบประมาณ 

  1. โครงการอนุรักษ9พลังงาน ดำเนินการแล0ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. สภาพแวดล0อมทางกายภาพของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ได0รับการพัฒนา  ด0วยการ 

อนุรักษ9พลังงานและส่ิงแวดล0อมในโรงเรียนอยSางเปPนระบบโดยมุSงเน0น  ด0านคุณธรรม การมีจิตสาธารณะ  

อยSางเหมาะสม   

2. นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคนได0รSวมกัน 

อนุรักษ9พลังงานและส่ิงแวดล0อมในโรงเรียนอยSางเปPนระบบ 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

100%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

4. กลุBมงานบริหารท่ัวไป 

1.  ช่ือโครงการ    :  โครงการอบรมอัคคีภัยในโรงเรียน 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 2 

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวนิศากร   ไชยเอียด 

4.  วัตถุประสงคG 

         4.1 ผลผลิต (Outputs) 

               4.1.1 โรงเรียนมีระบบการการปnองกัน อัคคีภัย อยSางเปPนระบบ 

               4.1.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคนมี 

          ความรู0ความเข0าใจในเร่ือง การปnองกันอัคคีภัย รวมท้ังหลักการอพยพหนีไฟ 

                4.1.3 ลดอัตราการเส่ียงตSอการเกิดเหตุอัคคีภัย 

      4.1.4 เพ่ือสร0างทัศนคติท่ีดีตSอ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเร่ืองการมีสSวนรSวมใน

การปnองกันอัคคีภัย 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

                 4.2.1 โรงเรียนได0รับการอบรมปnองกันภัยอัคคีภัยในโรงเรียนอยSางเปPนระบบในด0านของการ 

          ปnองกันอัคคีภัยในโรงเรียน   

                 4.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุก 

          คนมีความรู0ความเข0าใจในเร่ือง การปnองกันอัคคีภัย รวมท้ังหลักการอพยพหนีไฟ 

                  4.2.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุก 

           คนลดอัตราการเส่ียงตSอการเกิดเหตุอัคคีภัย    

        4.2.4 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเร่ืองการมีสSวนรSวมในการปnองกันอัคคีภัย 

5.  เป_าหมาย 

เชิงปริมาณ      

               นักเรียน จำนวน 1,219  คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  70 คน 

เชิงคุณภาพ     

    นักเรียน ครูและบุคลากรได0เพ่ิมพูน  ความรู0  ประสบการณ9  ของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSาน

อนุสรณ9ทุกคนได0ได0รับความรู0 ในการปnองกันอัคคีภัยในโรงเรียนอยSางเปPนระบบ 
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6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร 

อ่ืนๆ หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดR 

 

6. 

โครงการฝpกอบรมภัยพิบัติในโรงเรียน( อัคคีภัย) 

1. โครงการอบรมอัคคีภัยในโรงเรียน 10,000    

รวม 10,000    

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการอบรมอัคคีภัยในโรงเรียน การดำเนินการใชRงบประมาณ 

  1. โครงการอบรมอัคคีภัยในโรงเรียน ยังไมSดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

     1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคนมีความรู0

ความเข0าใจในเร่ือง การปnองกันอัคคีภัย รวมท้ังหลักการอพยพหนีไฟ 

     2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ทุกคนลดอัตราการ

เส่ียงตSอการเกิดเหตุอัคคีภัย    

 

 

 

 

 

 

100%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

5. กลุBมงานบริหารกิจการนักเรียน 

1.  ช่ือโครงการ    :  สSงเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 2 กลยุทธ9ท่ี 4 กลยุทธ9ท่ี 6    

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวบุญเทียบ   ยงทะเล   

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

4.1.1 ครูจัดกิจกรรมในการสSงเสริมความประพฤติให0นักเรียนได0มีระเบียบวินัย รู0จักชSวย

ตัวเองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค9 และเปPนคนดีของสังคม 

            4.1.2  ครูจัดกิจกรรมสSงเสริมความสัมพันธ9อันดีระหวSางบ0านและโรงเรียน  

  4.1.3  ผู0เรียน ได0รับการสSงเสริมสุขภาพกายและจิต และอยูSในสภาพแวดล0อมท่ีสะอาด 

  4.1.4  สำนักงานกิจการนักเรียน มีเคร่ืองมือ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ9 ท่ีเพียงพอตSอการใช0งานใน 

        สำนักงาน 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1  นักเรียนมีความประพฤติท่ีดีมีระเบียบวินัย รู0จักตนเองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค9

และเปPนคนดีของสังคม 

4.2.2  นักเรียน ครู ผู0ปกครอง  มีความสัมพันธ9อันดีตSอกันในการทำกิจกรรมตSางๆ 

4.2.3  ผู0เรียน มีสุขภาพกายและจิต และอยูSในสภาพแวดล0อมท่ีสะอาด ดำเนินชีวิตได0อยSาง

เปPนสุข 

4.2.4 การดำเนินงานของสำนักงานกิจการนักเรียน เปPนไปด0วยความสะดวก คลSองตัว อัน

เน่ืองมาจากมีเคร่ืองมือ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ9 ท่ีเพียงพอตSอการใช0งานในสำนักงาน 

5.  เป_าหมาย 

          เชิงปริมาณ      

1.  นักเรียนโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ร0อยละ 95 มีความประพฤติดีมีระเบียบ

วินัย  รู0จักตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค9 และเปPนคนดีของสังคม 

2. นักเรียน ครู ผู0ปกครอง ทุกคน ได0รSวมกิจกรรมสัมพันธ9อันดีระหวSางบ0านและโรงเรียน 

3.  นักเรียนจำนวน  1,219  คน และบุคลากร จำนวน 60 คน เข0ารSวมกิจกรรม 

           4.  นักเรียน ผู0ปกครอง และผู0มาติดตSอสำนักงานกิจการนักเรียนเข0าใช0 จำนวน 1,219 คน    

เชิงคุณภาพ     

1. นักเรียนมีความประพฤติท่ีดีมีระเบียบวินัย รู0จักตนเองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค9และ 

    เปPนคนดีของสังคม 

2. นักเรียน ครู ผู0ปกครอง  มีความสัมพันธ9อันดีตSอกันในการทำกิจกรรมตSางๆ 
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3. นักเรียนและบุคลากรทุกคนได0รับการดูแลเร่ืองสุขภาพเปPนอยSางดี 

4. นักเรียนและบุคลากรทุกคนได0รับการดูแลต0อนรับ ให0คำแนะนำ และคำปรึกษา ใน

สภาพแวดล0อม และบรรยากาศท่ีดี 

 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร อ่ืนๆ หมายเหตุ 

อุดหนุน รายไดR   

1 โครงการสBงเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

1. กิจกรรมสSงเสริมพฤติกรรมนักเรียน     

2.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหมS 5,700    

3.  กิจกรรมวันดอกแสมบาน 23,000    

4.  กิจกรรมการทำบัตรนักเรียน 13,500    

5.  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฯ 10,706    

รวม 52,906    

 

7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการสBงเสริมพฤติกรรมนักเรียน การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1. กิจกรรมสSงเสริมความประพฤตินักเรียน กิจกรรมอบรมสSงเสริมและแก0ไข

พฤติกรรมนักเรียน 

ดำเนินการแล0ว 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหมS ดำเนินการแล0ว 

3.กิจกรรมวันแสมบาน ดำเนินการแล0ว 

4. กิจกรรมการทำบัตรนักเรียน ดำเนินการแล0ว 

5. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฯ ดำเนินการแล0ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1.  นักเรียนโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ร0อยละ 95 มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย  

รู0จักตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค9 และเปPนคนดีของสังคม 

2. นักเรียน ครู ผู0ปกครอง ทุกคน ได0รSวมกิจกรรมสัมพันธ9อันดีระหวSางบ0านและโรงเรียน 

3. นักเรียนและบุคลากรทุกคนได0รับการดูแลเร่ืองสุขภาพเปPนอยSางดี 

          4.  นักเรียน ผู0ปกครอง และผู0มาติดตSอสำนักงานกิจการนักเรียนเข0าใช0 จำนวน 1,219 คน    
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

5. กลุBมงานบริหารกิจการนักเรียน 

1.  ช่ือโครงการ    :  โครงการระบบดูแลชSวยเหลือนักเรียน 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 2  กลยุทธ9ท่ี 6    

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวสาวิตรี   จันทร9เหนือ 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

4.1.1  ครูจัดกิจกรรมเพ่ือสSงเสริมผู0เรียนตามระบบดูแลชSวยเหลือนักเรียน 

4.1.2  นักเรียนได0รับการดูแลชSวยเหลือ สSงเสริมศักยภาพผSานกิจกรรม  สSงเสริม พัฒนาปnองกัน 

แก0ไขปrญหา และได0รับการคุ0มครองตามสิทธิเด็ก 

4.1.3  โรงเรียนมีระบบดูแลชSวยเหลือนักเรียน  โดยมีกระบวนการ  วิธีการและเคร่ืองมือท่ีมี 

คุณภาพสามารถตรวจสอบได0  โดยได0รับความชSวยเหลือจากผู0ปกครอง  ชุมชนหนSวยงานและ 

องค9กรภายนอกท่ีมีสSวนรSวมในการดูแลชSวยเหลือนักเรียน 

4.1.4  ผู0ปกครองได0รับการแบSงเบาภาระในการดูแลนักเรียนและได0รับความรู0 ในการดูแล 

ชSวยเหลือนักเรียนปกติ นักเรียนท่ีมีความต0องการจำเปPน พิเศษ  หรือด0อยโอกาสอยSางท่ัวถึงและ 

รอดพ0นจากวิกฤตทางสังคม 

4.1.5   เพ่ือแสวงหาแนวทางปnองกันและแก0ไขปrญหาการพ่ึงพาสารเสพติดให0มีผลในเชิงปฏิบัติ 

โดยเร็วและตSอเน่ือง 

4.1.6  เพ่ือให0นักเรียนตระหนักถึงอันตรายและโทษของพิษภัยสารเสพติด 

4.1.7  เพ่ือให0นักเรียนได0มีโอกาสรSวมกิจกรรมรณรงค9ปnองกันและแก0ไขปrญหาสารเสพติด ด0าน 

กีฬา/ดนตรี ฯลฯ 

4.1.8  เพ่ือให0นักเรียนได0มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูSในสังคมได0อยSางมีความสุขวิกฤตทางสังคม 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1 โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดระบบดูแลชSวยเหลือนักเรียน 

4.2.2 นักเรียนได0รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค9มีภูมิคุ0มกันทาง   

        จิตใจท่ีเข0มแข็ง  มีคุณภาพมีชีวิตท่ีดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ0นจากวิกฤตทางสังคม 

4.2.3 ครูมีเจตคติท่ีดี ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลชSวยเหลือนักเรียนทุกคน 

4.2.4 ผู0ปกครองมีขวัญและกำลังใจในการเผชิญสถานการณ9ตSางๆ ท้ังในด0านครอบ สังคมและ 

                วิถีทางในการดำรงชีวิตท่ีม่ันคงด0านจิตใจเพ่ิมมากข้ึน 

4.2.5 โรงเรียนมีแนวทางปnองกันและแก0ไขปrญหาการพ่ึงพาสารเสพติดให0มีผลในเชิงปฏิบัติโดยเร็ว 

และตSอเน่ือง 

4.2.6  นักเรียนตระหนักถึงอันตรายและโทษของพิษภัยสารเสพติด 
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นักเรียนได0มีโอกาสรSวมกิจกรรมรณรงค9ปnองกันและแก0ไขปrญหาสารเสพติด ด0านกีฬา/ดนตรี ฯลฯ 

               4.2.7  นักเรียนได0มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูSในสังคมได0อยSางมีความสุขวิกฤตทางสังคม 

5.  เป_าหมาย 

          เชิงปริมาณ      

1. ครู  นักเรียน ผู0ปกครอง รSวมกิจกรรม ร0อยละ  95 

2. นักเรียน ร0อยละ  95  ได0รับการดูแลชSวยเหลือจากกิจกรรมการดูแลชSวยเหลือนักเรียน 

เชิงคุณภาพ     

1. ครู ผู0ปกครอง นักเรียน มีความรู0 ความเข0าใจถึงการดูแลชSวยเหลือนักเรียน นักเรียนได0รับการดูแล

ชSวยเหลือจากกิจกรรมการดูแลชSวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

2. นักเรียนท่ีเข0ารSวมกิจกรรมมีความรู0ความเข0าใจ ตระหนักถึงโทษของสารเสพติดและมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน  
 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร อ่ืนๆ หมายเหตุ 

อุดหนุน รายไดR   

2 โครงการระบบดูแลชBวยเหลือนักเรียน 

1.กิจกรรมสานสัมพันธ9ระหวSางบ0านและโรงเรียน 15,000    

2.กิจกรรมเย่ียมบ0านนักเรียน  60,950    

3.กิจกรรมวิเคราะห9นักเรียนรายบุคคล  4,000    

4. กิจกรรมทำดีได0ดี  1,250    

5. กิจกรรมแนะแนว     

6. กิจกรรมรSวมใจ หSวงใย ดูแล   365,700*** ***เงินนอก

งบประมาณ/ระดม

ทรัพยากร               
7. กิจกรรมตSอต0านยาเสพติด  11,720    

รวม 92,920  365,700*** ***เงินนอก

งบประมาณ/

ระดมทรัพยากร               
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7. การดำเนินการใชRงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการระบบดูแลชBวยเหลือนักเรียน การดำเนินการใชRงบประมาณ 

1.กิจกรรมสานสัมพันธ9ระหวSางบ0านและโรงเรียน ดำเนินการแล0ว 

2.กิจกรรมเย่ียมบ0านนักเรียน  ดำเนินการแล0ว 

3.กิจกรรมวิเคราะห9นักเรียนรายบุคคล  ดำเนินการแล0ว 

4. กิจกรรมทำดีได0ดี  ดำเนินการแล0ว 

5. กิจกรรมแนะแนว ดำเนินการแล0ว 

6. กิจกรรมรSวมใจ หSวงใย ดูแล ดำเนินการแล0ว 

7. กิจกรรมตSอต0านยาเสพติด  ดำเนินการแล0ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1.  ครู ผู0ปกครอง นักเรียน มีความรู0 ความเข0าใจถึงการดูแลชSวยเหลือนักเรียน นักเรียนได0รับการดูแล

ชSวยเหลือจากกิจกรรมการดูแลชSวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

2. นักเรียนท่ีเข0ารSวมกิจกรรมมีความรู0ความเข0าใจ ตระหนักถึงโทษของสารเสพติดและมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน 

3. นักเรียน ร0อยละ  95  ได0รับการดูแลชSวยเหลือจากกิจกรรมการดูแลชSวยเหลือนักเรียน 

          4. โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดระบบดูแลชSวยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

100%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

5. กลุBมงานบริหารกิจการนักเรียน 

1.  ช่ือโครงการ    :  สSงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 2  กลยุทธ9ท่ี 4 กลยุทธ9ท่ี 6    

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นายอุกฤษฎ9  หาไชย 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

     4.1.1 ผู0เรียนท่ีได0รับการสร0างเสริมด0านความรู0 จิตสำนึก คุณธรรม เจตคติ คSานิยมท่ี  

     พึงประสงค9 สามารถเรียนรู0และพัฒนาตนเองได0เต็มตามศักยภาพ 

     4.1.2 นักเรียนมีความรู0 ความเข0าใจ ในวิถีประชาธิปไตย  

     4.1.3 นักเรียนรู0จักสิทธิและหน0าท่ีของตนเอง 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

4.2.1 ผู0เรียนได0รับการสร0างเสริมด0านความรู0 จิตสำนึก คุณธรรม เจตคติ คSานิยมท่ีพึงประสงค9 และ

พัฒนาตนเองได0เต็มตามศักยภาพ 

4.2.2 นักเรียนเปPนพลเมืองท่ีดี ตามวิถีประชาธิปไตยและ เปPนคนดีของสังคม 

4.2.3 นักเรียน ครู มีความกระตือรือร0น ในสิทธิและเสรีภาพของตนเอง 

5.  เป_าหมาย 

          เชิงปริมาณ      

 นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ     

     โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ัวไป ท่ีชSวยพัฒนาแหลSงเรียนรู0ภายในโรงเรียนได0อยSางเพียงพอ

กับความจำเปPนของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน   

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

ลำดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร อ่ืนๆ หมายเหตุ 

อุดหนุน รายไดR   

3 

 

 

 

โครงการสBงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1. เลือกต้ังประธานคณะกรรมการนักเรียน 9,600    

2. อบรมผู0นำนักเรียน 19,000    

รวม 28,600    
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7. การดำเนินการใชEงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

โครงการสBงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การดำเนินการใชEงบประมาณ 

1. เลือกต้ังประธานคณะกรรมการนักเรียน ดำเนินการแลFว 

2. อบรมผู0นำนักเรียน ดำเนินการแลFว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสร0างเสริมด0านความรู0 จิตสำนึก คุณธรรม เจตคติ คSานิยมท่ีพึงประสงค9

ให0แกSผู0เรียนอยSางรอบด0าน 

2. ผู0เรียนได0รับการจัดกิจกรรมเพ่ือสร0างเสริมด0านความรู0 จิตสำนึก คุณธรรม เจตคติ คSานิยมท่ีพึง

ประสงค9ให0แกSผู0เรียนอยSางรอบด0าน 

3. นักเรียนโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ร0อยละ 95 มีความรู0 ความเข0าใจ ในวิถี

ประชาธิปไตย รู0จักสิทธิและหน0าท่ีของตนเอง 

4. นักเรียน ครู ทุกคน ได0รSวมกิจกรรมสSงเสริมประชาธิปไตย เชSน การเลือกต้ังประธานคณะกรรมการ

นักเรียน เปPนต0น 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป9 2564 

โรงเรียนหลวงพBอปานคลองดBานอนุสรณG 

5. กลุBมงานบริหารกิจการนักเรียน 

1.  ช่ือโครงการ    :  กิจกรรมวันสำคัญ 

2.  สนองกลยุทธGท่ี    :  กลยุทธ9ท่ี 2  กลยุทธ9ท่ี 4 กลยุทธ9ท่ี 5 กลยุทธ9ท่ี 6    

3.  ผูRรับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวปาริชาต   ปr�นแพทย9 

4.  วัตถุประสงคG 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

     4.1.1 เพ่ือให0นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนได0รับการสร0างเสริมด0านความรู0  

     คุณธรรม วัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม  

           4.1.2 เพ่ือให0นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนได0รับการฝrงจิตสำนึกท่ีดี   

               มีคSานิยมอันพึงประสงค9 ปฏิบัติตามกาลเทศะอยSางถูกต0องและเหมาะสม 

 4.2 ผลลัพธG (Outcomes) 

      4.2.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ได0รับการสร0างเสริมด0านความรู0 คุณธรรม  

                วัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม  

      4.2.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน มีจิตสำนึกท่ีดี และมีคSานิยมอันพึงประสงค9  

                ปฏิบัติตนอยSางถูกต0อง เหมาะสมตามกาลเทศะ  

5.  เป_าหมาย 

          เชิงปริมาณ      

 นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ     

            นักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9มีความรู0ความเข0าใจ 

          มีคุณธรรม เข0าใจในวัฒนธรรม ประเพณีไทยท่ีดีงาม อยSางถูกต0องและเหมาะสม 
 

6. งบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรร 

 

ลำดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร อ่ืนๆ หมายเหตุ 

อุดหนุน รายไดR   

4 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 

1. กิจกรรมวันคล0ายวันสถาปนาโรงเรียน 32,300  6,700* 
*เงินอุดหนุน

เหล่ือมป; 

 

2. กิจกรรมวันไหว0ครู 6,000   

3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

    พระนางเจ0าพระบรมราชินี 

4,600  6,700* 
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ลำดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบจัดสรร อ่ืนๆ หมายเหตุ 

อุดหนุน รายไดR   

4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 

     สมเด็จพระเจ0าอยูSหัว รัชกาลท่ี 10 

1,000  6,700* 

5.  กิจกรรมวันแมSแหSงชาติ 1,000  6,700* 

6.  กิจกรรมวันพSอแหSงชาติ 1,000  6,700* 

 7. กิจกรรมวันป�ยมหาราช 2,000   

 8.  กิจกรรมวันข้ึนป�ใหมS 37,000  6,700* 

 รวม 84,900  40,200* *เงินอุดหนุน

เหล่ือมป; 

 

 

7. การดำเนินการใชEงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมวันสำคัญ การดำเนินการใชEงบประมาณ 

1. กิจกรรมวันคล0ายวันสถาปนาโรงเรียน ดำเนินการแลFว 

2. กิจกรรมวันไหว0ครู ดำเนินการแลFว 

3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ0าพระบรมราชินี ดำเนินการแลFว 

4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยูSหัว รัชกาลท่ี 10 ดำเนินการแลFว 

 5. กิจกรรมวันแมSแหSงชาติ ดำเนินการแลFว 

 6. กิจกรรมวันพSอแหSงชาติ ดำเนินการแลFว 

7. กิจกรรมวันป�ยมหาราช ดำเนินการแลFว 

8. กิจกรรมวันข้ึนป�ใหมS ดำเนินการแลFว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

ดำเนินการแลRว ยังไมBดำเนินการ 
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8. ผลการดำเนินงาน/ปlญหา/อุปสรรค/ขRอเสนอแนะ 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสร0างเสริมด0านความรู0 จิตสำนึก คุณธรรม เจตคติ คSานิยมท่ีพึงประสงค9

ให0แกSผู0เรียนอยSางรอบด0าน 

2. ผู0เรียนได0รับการจัดกิจกรรมเพ่ือสร0างเสริมด0านความรู0 จิตสำนึก คุณธรรม เจตคติ คSานิยมท่ีพึง

ประสงค9ให0แกSผู0เรียนอยSางรอบด0าน 

3. นักเรียนโรงเรียนหลวงพSอปานคลองดSานอนุสรณ9ร0อยละ 95 มีความรู0 ความเข0าใจ ในวิถี

ประชาธิปไตย รู0จักสิทธิและหน0าท่ีของตนเอง 

4. นักเรียน ครู ทุกคน ได0รSวมกิจกรรมสSงเสริมประชาธิปไตย เชSน การเลือกต้ังประธานคณะกรรมการ

นักเรียน เปPนต0น 

 

 




