
 
 

                                  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ต าบลไม้ยา  อ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 

ที…่……................................ วันที่  4  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

เรื่อง   สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของงานและโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
  

ด้วย งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  
2562)  ได้ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว  งานงบประมาณและแผน  จึงสรุปผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการต่างๆ  
ดังกล่าว  ตามรายละเอียดที่แนบ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
 

        ลงชื่อ................ ........................... 
                             (นางณิศวรา  จุลฤทธิ์)                                
                                                                           งานงบประมาณและแผน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 
 

 ลงชื่อ................................................. 
                                                      (นายพิเศษ  ถาแหล่ง) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
                    วันที่.....4....เดือน.พฤศจิกายน....พ.ศ.2562.....          
 

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ฝ่าย งบประมาณ 
เงินอุดหนุน

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รวม
งบประมาณ 

งบท่ีใช้ คงเหลือ 

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 216,500.00 230,736 447,236.00 353,570.00 93,666.00 
2. ฝ่ายกิจการนักเรียน 30,400.00 15,000.00 45,400.00 26,342.00 19,058.00 
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 227,000.00 - 227,000.00 182,688.00 44,312.00 
4. ฝ่ายอ านวยการ 163,333.00 - 163,333.00 139,505.00 23,828.00 

รวม 637,233.00 245,736.00 882,969.00 702,105.00 180,864.00 

 
รายจ่ายประจ า 

 
งาน งบประมาณ งบท่ีใช้ คงเหลือ 

1. ค่าสาธารณูปโภค 130,000.00   
2. ค่าเดินทางไปราชการ 80,000.00   
3. งบสภาพคล่อง 142,540.00 100,819.00 41,721.00 

รวม 353,540.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปการใช้งบประมาณในการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ คงเหลือ 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - น.ส.นิศากร  โนราช 

2. งานพัฒนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ 20,000 18,023 1,977 นางมลิวัลย์  พรมวงค์ 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8  
    กลุ่มสาระฯ           

4,000 3,740 550 นางมลิวัลย์  พรมวงค์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

4. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้    
    ภาษาไทย 

2,500 2,500 0 น.ส.ธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ 

5. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ 
    คณิตศาสตร ์

14,000 9,900 4,100 นางศิริมาต  วนารักษ ์

6. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ 
    วิทยาศาสตร ์

17,000 690 16,310 นางณิศวรา  จุลฤทธิ ์

7. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ 
    สังคมศึกษาฯ 

2,500 0 2,500 นายสุริยนต ์แสนค ารักษ์ 

8. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู ้
   ภาษาต่างประเทศ 

3,000 2,001 999 น.ส.รุจิรา  ค าสุภา 

9. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 

2,000 0 2,000 นางพิชญ์สินี  สิทธโิน 

10. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ 
     เรียนรู้การงานอาชีพ 

4,500 4,243 257 นางมลิวัลย์  พรมวงค์ 

11. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ 
     เรียนรู้ศิลปะ 

2,000 865 1,135 นายเรืองเดช ผิวพรรณ 

12. โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 60,000 60,000 0 น.ส.นิศากร  โนราช 

13. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 65,000 65,000 0 นายณรงค์  นิสเรศ 

14. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ลูกเสือ       
     แนะแนว ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร) 

55,000 47,000 8,000 นางพิชญ์สินี  สิทธโิน 

15. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 16,000 16,000 0 น.ส.รุจิรา  ค าสุภา 

16. งานวัดผลประเมินผล 30,000 30,000 0 นางมลิวัลย์  พรมวงค์ 

17. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรยีนบกพร่อง     
     ทางการเรียนรู ้   

- - - นายเรืองเดช ผิวพรรณ 

18. โครงการห้องสมดุมีชีวิต 6,000 5,743 257 นางศิริมาต  วนารกัษ ์

19. โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน  
      และภายนอกสถานศึกษา 

41,650 41,650 0 นางธัญญาเรศ  ก้อนแกว 

20. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัยทางการ 
      ศึกษา 

- - - น.ส.ปิยะพร  อน ุ

21. โครงการกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ตาม 
     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8,000 0 8,000 นางมลิวัลย์  พรมวงค์ 



 
 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ คงเหลือ 

22. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระระหว่างเรียน 16,350 0 16,350 นางมลิวัลย์  พรมวงค์ 

23. โครงการพัฒนา ICT เพื่อการเรียนรู ้ 36,086 4,000 32,086 น.ส.ธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ 

24. โครงการเปิดรั้วโรงเรียน 52,000 52,000 0 นางมลิวัลย์  พรมวงค์ 

25. โครงการส่งเสริมประสานงานหน่วยงานอ่ืนๆ - - - นางมลิวัลย์  พรมวงค์ 

26. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้    4,000 3,923 770 น.ส.นิศากร  โนราช 

27. โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนคล่อง - - - น.ส.เอี่ยมฤทัย  จวบประสพ 

รวม 447,236.00 353,570.00 93,666.00  

 
 

ฝ่ายกจิการนักเรียน 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ คงเหลือ 

1. งานพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน 3,000 3,000 0 นายเรืองเดช  ผิวพรรณ 

2. โครงการโรงเรียนสุจรติ 3,000 0 3,000 นายไพฑูรย์  วงษ์งาม 

3. โครงการโรงเรียนคณุธรรม 6,000 680 5,320 นายไพฑูรย์  วงษ์งาม 

4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 6,000 0 6,000 นายไพฑูรย์  วงษ์งาม 

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ - - - นายเรืองเดช  ผิวพรรณ 

6. โครงการส่งเสรมิระเบียบวินัย   4,000 0 4,000 นายเรืองเดช  ผิวพรรณ 

7. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4,662 4662 0 น.ส.ธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ 

8 งานสภานักเรียน 18,000 18,000 0 นายสุริยนต์  แสนค ารักษ์ 

9. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,400 0 2,400 นายเรืองเดช  ผิวพรรณ 

10. โครงการสถานศึกษาสีขาว 3,000 0 3,000 นายเรืองเดช  ผิวพรรณ 

11 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 10,000 0 10,000 น.ส.เอี่ยมฤทัย  จวบประสพ 

รวม 45,400.00 26,342.00 19,058.00  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ คงเหลือ 

1. งานพัฒนาฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - - - นางพิชญ์สินี  สิทธิโน 

2. งานประชาสัมพันธ์ 2,000 2,000 0 น.ส.ธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ 

3. งานปฏิคม 12,000 10,685 1,315 นางธัญญาเรศ  ก้อนแก้ว 

4. งานโสตทัศนศึกษา 48,000 24,360 23,640 นายไพฑูรย์  วงษ์งาม 

5. งานเวรยาม - - - นางพิชญ์สินี  สิทธโิน 

6. งานสหกรณร์้านค้าโรงเรยีน - -  น.ส.ธัญญารัศมิ ์ เพียรชนะ 

7. โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ 8,000 7074 926 น.ส.ธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ 

8. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมการพัฒนา  
    คุณภาพสถานศึกษาจากชุมชน 

1,000 0 1,000 นางธนัฐศุภา อนันต์วรชัย 
 

9. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบ 
    สาธารณูปโภค 

130,000 130,000 0 นายสุริยนต ์ แสนค ารักษ์ 

10. โครงการ Green White School 6,000 6,000 0 นางพิชญ์สินี  สิทธิโน 

11. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรม 
      วันส าคัญ 

18,000 2,569 15,431 นายไพฑูรย์  วงษ์งาม 

12. งานสัมพันธ์ชุมชน 2,000 0 2,000 นางธนัฐศุภา อนันต์วรชัย 
 

รวม 227,000.00 182,688.00 44,312.00  

 

ฝ่ายอ านวยการ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ คงเหลือ 

1. งานพัฒนาฝ่ายบริหารงานอ านวยการ - - - นางณิศวรา  จุลฤทธิ ์

2. โครงการพัฒนาคณุภาพบุคลากร 15,000 15,000 0 นางศิริมาต  วนารกัษ ์

3. งานบุคลากร    22,000 22,000 0 นางศิริมาต  วนารกัษ ์

4. งานธุรการ     20,000 20,000 0 นายพิสุทธิ์  ราญรอน 

5. งานงบประมาณและแผนฯ 300 0 300 นางณิศวรา  จุลฤทธิ ์

6. งานการเงินและบัญชี      2,000 890 1,110 น.ส.ธัญญารัศมิ ์ เพียรชนะ 
น.ส.รุจิรา    ค าสภุา 

7. งานพัสดุและสินทรัพย ์ 64,033 51,475 12,558 นางธัญญาเรศ  ก้อนแก้ว 
นางฐณัฐธกานต์  แก้วจ าปา 

23. โครงการพัฒนาการประกันคณุภาพภายใน 
      สถานศึกษา 

500 300 200 นางธนัฐศุภา  อนันต์วรชัย 

8. โครงการควบคุมภายในสถานศกึษา - - - นางธนัฐศุภา  อนันต์วรชัย 

9. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา - - - นางธนัฐศุภา  อนันต์วรชัย 

10. งานยานพาหนะ 40,000 31,140 9,860 นางธนัฐศุภา  อนันต์วรชัย 

รวม 163,333.00 139,505.00 23,828.00  

 



 
 

แบบสรุปผลการประเมนิงาน/โครงการและกิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

1. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

- ปรับหลักสตูรสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551  
- ประเมินและปรบัปรุงการ
ใช้หลักสูตร 

- หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ได้รับการปรับ 
 

- - น.ส.นิศากร   
โนราช 

2. งานพัฒนาฝ่าย
บริหารงานวิชาการ 
 

การสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอนและมีการจัด
กระท าข้อมูลและสารสนเทศ
งานวิชาการอย่างเป็นระบบ 
อยู่ในระดับ ดมีาก 

 

การสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอนและมีการจัด
กระท าข้อมูลและสารสนเทศ
งานวิชาการอย่างเป็นระบบ 
อยู่ในระดับ ดมีาก 

 

20,000 18,023 นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 

 

3. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
8 กลุ่มสาระฯ           
     
 

- การจัดสอนเสรมิให้กับ
นักเรียนช้ัน ม.3 ในรายวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 
- การจัดสอนเสรมิให้กับ
นักเรียนช้ัน ม.6 ในรายวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ 
- การจัดสอนเสรมิให้กับ
นักเรียนช้ัน ม.1 ในรายวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 
- การจัดสอนเสรมิให้กับ
นักเรียนช้ัน ม.2 ในรายวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 
 

- ผลคะแนนการสอบโอเน็ต 
ของนักเรียนช้ัน ม.3,6 
- ผลคะแนนสอบข้อสอบ
กลางของนักเรียนช้ัน ม.1,2 

4,000 3,450 นางมลิวัลย ์
พรมวงค์ 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 

 
 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัต ิ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

4. งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

- นักเรียนมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3  ขึ้นไป  
ร้อยละ 68  
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ครบ 100% 

2,500 2,500 น.ส.ธนัชญา 
ศุภศิรภิิญโญ 

5. งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

- การจัดการเรียนการสอน 
 

- นักเรียนมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3  ขึ้นไป   
ร้อยละ 50 

14,000 9,900 นางศิริมาต 
วนารักษ์ 

6. งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

- การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

- นักเรียนมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป   
ร้อยละ 68 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ครบ 100%  

17,000 690 นางณิศวรา 
จุลฤทธิ ์

7. งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 

- การจัดการเรียนการสอน 
 

นักเรียนมผีลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป   
ร้อยละ 75  

2,500 2,500 นายสุรยินต ์
แสนค ารักษ์ 

8. งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

- นักเรียนมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 
ขึ้นไป  ร้อยละ 60 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ครบ 100% 

2,500 2,083 น.ส.รุจริา 
ค าสุภา 

9. งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและ 
พลศึกษา 

- การจัดการเรียนการสอน 
 

นักเรียนมผีลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 
ขึ้นไป  ร้อยละ 78 

2,000 - นางพิชญ์สินี  
สิทธิโน 

10. งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

- การจัดการเรียนการสอน 
 

นักเรียนมผีลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป   
ร้อยละ 90 
 

4,500 4,243 นางมลิวลัย์  
พรมวงค์ 

11. งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

- การจัดการเรียนการสอน 
 

นักเรียนมผีลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ระดับ 3 ขึ้นไป  ร้อยละ 75 
  

2,000 865 นายเรืองเดช 
ผิวพรรณ 

 
 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัต ิ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

12. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
      
 

- ฝึกซ้อมนักเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระ เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะความสามารถ 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะความสมารถในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ี  ระดับภาค
และระดับประเทศ   
และได้รับรางวัล ร้อยละ 80 

60,000 60,000 น.ส.นิศากร 
โนราช 

13. โครงการส่งเสริม
ความสามารถดา้นกีฬา 
 

- ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬากลุม่ 
สหวิทยาเขตอิงโขงและ 
กีฬาจังหวัด 
- การแข่งขันกีฬาสีภายใน 

-ผู้เรียน ได้รบัการส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬา และไดร้ับ
รางวัลระดับเขตพื้นท่ีขึ้นไป   
ร้อยละ 60 
-ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน ครบ 
100% 

65,000 65,000 นางพิชญ์สินี  
สิทธิโน 

14. โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ      
แนะแนว ชุมนุม นักศึกษา
วิชาทหาร) 

-การจัดการเรียนการสอน 
-การเข้าค่ายลูกเสือ- 
เนตรนาร ี
-การจัดกิจกรรมชุมนมุ 
-การจัดกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร 

นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ การด าเนินชีวิตที่อยู่ดี
มีสุข สามารถพัฒนาตนเอง
และสังคมเตม็ศักยภาพ 
ร้อยละ 100 
 

71,000 47,000 นางพิชญ์สิน ี
สิทธิโน 

15. โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 

-การจัดค่ายภาษาอังกฤษ - นักเรียนมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 90 

16,000 - น.ส.รุจริา 
ค าสุภา 

16. งานวัดผลประเมินผล 
 

- ด าเนินการตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานด้านการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียน  
- มีการจัดท า GPA และ PR 
ของโรงเรียนตามก าหนด 
 

- ด าเนินการตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานด้านการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียน 
ร้อยละ 100 
- นักเรียน จบหลักสูตร
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ 100 
- มีการจัดท า GPA และ PR 
ของโรงเรียนตามก าหนด 

30,000 30,000 นางมลิวัลย ์
พรมวงค์ 

17. โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนบกพร่อง    
ทางการเรียนรู ้   

1. การจัดการเรียนการสอน
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
2.ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
  

1. นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
ร้อยละ 85  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ ์
2. ครูร้อยละ 80  ที่สอน
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมี
การวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลใน 
 

- - นายเรืองเดช 
ผิวพรรณ 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

  การวางแผนการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน3. ครูร้อยละ  80  
ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียน
ร่วมออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ทีต่อบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา 
4. ครูร้อยละ 80  ที่สอน
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมี
การวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย 
5. นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
ร้อยละ 85 ร่วมสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป์ กีฬา  นันทนาการ  
ตามจินตนาการ 

   

18. โครงการห้องสมดุ 
มีชีวิต 
      
 

1. มีการจัดหมวดหมูห่นังสือ
เป็นระบบสามารถค้นหาได้
รวดเร็ว  
2. จัดท าสถิติการเข้าใช้
บริการห้องสมุดของนักเรียน 
3. มีหนังสือส าหรับ
การศึกษาค้นคว้า อย่างน้อย 
2,500 เล่ม 
4. มีการปรับพัฒนา
ห้องสมุด 

1. ห้องสมุดมีการจัด
หมวดหมูห่นังสือเป็นระบบ
สามารถค้นหาได้รวดเร็ว  
อยู่ในระดับ ด ี
2. สถิติการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดของนักเรียนต่อ
ภาคเรยีน คิดเป็นร้อยละ 80 
3. มีหนังสือส าหรับ
การศึกษาค้นคว้า อย่างน้อย 
2,500 เล่ม 

6,000 5,743 นางศิริมาต 
วนารักษ์ 

 

19. โครงการส่งเสริม
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

-นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอกสถานศึกษา 

 
 

-นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอกสถานศึกษา
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

41,650 41,150 นางธัญญาเรศ   
ก้อนแกว 

20. โครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและวิจยั
ทางการศึกษา 
      

- โรงเรียนมีทะเบียนสื่อ 
นวัตกรรมและวิจยั  และ
แหล่งเรียนรู้ภายใน – 
ภายนอกสถานศึกษา 
- ครู มีสื่อ นวัตกรรมและ
วิจัยทางการศึกษา 

- โรงเรียนมีทะเบียนสื่อ 
นวัตกรรมและวิจยั  และ
แหล่งเรียนรู้ภายใน – 
ภายนอกสถานศึกษา 
- ครู มีสื่อ นวัตกรรมและ
วิจัยทางการศึกษา ร้อยละ 
100 
 

- - น.ส.ปิยะพร  
อนุ 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

21. โครงการกิจกรรม
บูรณาการแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      
 

- มีการปรับปรุงแหล่งเรยีนรู้
ในโรงเรียน   
- มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบูรณาการสวนป่า
และไส้เดือน ทุกระดับชั้น 
- มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 

- มีการปรับปรุงแหล่งเรยีนรู้
ในโรงเรียน  ร้อยละ 80 
- มีการจัดกิจกรรมบรูณา
การสวนป่าและไส้เดือน ทุก
ระดับชั้นร้อยละ 100 
มีการจัดกจิกรรมบูรณาการ
สวนป่าและไส้เดือน ทุก
ระดับชั้น ร้อยละ 100 
- มีการรายงานผลการจัด
กิจกรรมบรูณาการ ทุก
ระดับช้ัน ร้อยละ 80 
- มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ทุกระดับชั้น ร้อยละ 100 

8,000 - นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 

22. โครงการส่งเสริม
อาชีพอิสระระหว่างเรียน 
 

- ส่งเสริมนักเรียนใหม้ีรายได้
ระหว่างเรยีน 
 

- ผู้เรียนได้รบัการส่งเสริม
ทักษะวิชาชีพและการ
จัดการท างาน ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมคีวามขยัน หมั่น
เพียร อดทน มีความ
ละเอียด รอบคอบในการ
ท างาน ร้อยละ 100 
- ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้ใน
อาชีพท่ีตนสนใจร้อยละ 100 

16,350 - นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 

23. โครงการพัฒนาการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

โรงเรียนมีการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน  

โรงเรียนมีการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 

500 500 นางธนัฐศุภา 
อนันต์วรชัย 

24. โครงการพัฒนา ICT 
เพื่อการเรยีนรู ้

นักเรียน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้าน ICT  

นักเรียน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้าน ICT  ร้อยละ 90 

36,086 4,000 น.ส.ธนัชญา 
ศุภศิริภิญโญ 

25. โครงการเปิดรั้ว
โรงเรียน 
 
 

โรงเรียนได้น าเสนอผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและ Best practice 
เพื่อเผยแพรผ่ลงานสู่ชุมชน
ครบทุกงาน  

โรงเรียนได้น าเสนอผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและ Best practice 
เพื่อเผยแพรผ่ลงานสู่ชุมชน
ครบทุกงาน ร้อยละ 100 
 

52,000 52,000 นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 

26. โครงการส่งเสริม
ประสานงานหน่วยงาน 
     อื่นๆ 

โรงเรียนประสานงานกับ
หน่วยงานทางราชการใน
การพัฒนาโรงเรียนและ
ผู้เรยีนให้มีประสิทธิภาพ   

โรงเรียนประสานงานกับ
หน่วยงานทางราชการใน
การพัฒนาโรงเรียนและ
ผู้เรยีนให้มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 100 
 

- - นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

27. โครงการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู ้    

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนในการพัฒนาความ
ถนัด ความสามารถพิเศษ 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ความสามารถทางวิชาการ 
และความคิดสร้างสรรค ์
    

1. นักเรียนร้อยละ 75   
ได้รับการพัฒนาความถนัด 
ความสามารถพิเศษและเต็ม   
ตามศักยภาพ 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสรมิความสามารถทาง
วิชาการและความคิด   
สร้างสรรคค์รบ 100% 
3. นักเรียนร้อยละ 75  
ได้รับการส่งเสรมิด้านสร้าง
เสรมิสมรรถนะและการ
เรียนรู้    สร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านยิม/
สร้างเสริมทักษะการท างาน 
และทักษะชีวิต/นันทนาการ 
สุขภาพอนามัย 

4,000 3,923 น.ส.นิศากร   
โนราช 

28. โครงการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนคล่อง 
 

1. การประเมินนักเรยีน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูร 
2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
  

1. นักเรียนที่มีปัญหาด้าน
การอ่านและการเขียน ร้อย
ละ 85  มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์
2. ครูร้อยละ 80 ท่ีสอน
นักเรียนที่มีปญัหาด้านการ
อ่านและการเขียนมีการ
วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 

- - น.ส.เอี่ยมฤทัย 
จวบประสพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฝ่ายกจิการนักเรียน 
 
งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

1. งานพัฒนาฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
      
 

มีการจัดท าสารสนเทศ  
ข้อมูลนักเรยีนที่เป็นระบบ
และเป็นปจัจุบัน และ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ 
นักเรียนท่ีเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน และประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
อยู่ระดับ มากท่ีสุด 

3,000 3,000 นายเรืองเดช 
ผิวพรรณ 

2. โครงการโรงเรียนสุจรติ 
 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็นคนดี มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม ร้อยละ 
100 

3,000 - นายไพฑูรย ์
วงษ์งาม 

3. โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 
 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม  
 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100   
- นักเรียนเป็นบุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรมและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด ร้อยละ 
100 

6,000 680 นายไพฑูรย ์
วงษ์งาม 

5. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีความรัก
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย์ มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  มีวินัย  มี
ความใฝ่ในการเรียนรู้  
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  มี
ความมุ่งมั่นในการท างาน   

ผู้เรยีนมีความรักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
มีความซื่อสตัยส์ุจรติ  มีวินัย  
มีความใฝ่ในการเรียนรู้  
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  มี
ความมุ่งมั่นในการท างาน   
 

- - นายเรืองเดช 
ผิวพรรณ 

6. โครงการส่งเสรมิ
ระเบียบวินยั   
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการขับข่ี
รถถูกกฎจราจร ความมีวินัย 
และรูจ้ักการท าความดี  

ผู้เรยีนเป็นบุคคลที่มีระเบียบ
วินัย  ขับขี่รถถูกกฎจราจร  
และรูจ้ักการท าความดี 
แสดงพฤติกรรมที่ดี ระดับ 
มากที่สุด 
 
 

4,000 - นายเรืองเดช 
ผิวพรรณ 

 
 
 
 
 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

7. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

-กิจกรรมเหงือกสะอาดฟัน
แข็งแรง 
-กิจกรรมให้ความรู้เกีย่วกับ
โรคตดิต่อ การดูแลสุขภาพ
ของตนเองในแต่ละช่วงวัย 
-การบริการด้านโภชนาการ 
-การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนที่เจ็บป่วย 
-การประกันอุบัตเิหตุของ
นักเรียน 

-ผู้เรียนไดร้ับการส่งเสริม
ด้านสุขภาพ  ร้อยละ 100 
-นักเรียนมีอาหารกลางวันท่ี
ถูกสุขลักษณะ 
-การติดต่อประสานงานกับ
บริษัทประกันเมื่อนักเรียน
เกิดอุบัติเหตุและการเรียก
เก็บค่ารักษา 
 

4,662 4,662 น.ส.ธนัชญา 
ศุภศิรภิิญโญ 

8 งานสภานักเรียน 
 

-การจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 
 

-นักเรียนได้ใช้สิทธ์ิในการ
เลือกคณะกรรมการสภา
นักเรียน ครบทุกคน 
-นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
ด้านความเป็นประชาธิปไตย 
ร้อยละ 100 

18,000 18,000 นายสุรยินต ์
แสนค ารักษ์ 

9. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

- การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อ
พบปะผู้ปกครอง 
- การคัดกรองนักเรยีน
เพื่อให้ส่งเสรมิและช่วยเหลือ 
- กิจกรรมโฮมรูม   
 

- ครูเยี่ยมบา้นนักเรียนครบ
ร้อยละ 100 
- นักเรียนไดร้ับการคัดกรอง
และช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
พัฒนา ร้อยละ 100 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
โฮมรูม  ร้อยละ 100 

2,400 - นายเรืองเดช 
ผิวพรรณ 

10. โครงการสถานศึกษา 
สีขาว 

-การตรวจสารเสพตดิ นักเรียนไม่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและอบายมุข ร้อยละ 
100 

3,000 - นายเรืองเดช 
ผิวพรรณ 

11 งานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรยีนที่
มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา  
 

นักเรียนได้รับคัดเลือกใน
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
ตามโควตา ร้อยละ 100 

- - น.ส.เอี่ยมฤทัย 
จวบประสพ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 
งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

1. งานพัฒนาฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 

การก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ผลการปฏิบตัิงานในฝ่าย
บริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพ 
อยู่ระดับ มาก 

- - นางพิชญ์สิน ี
สิทธิโน 

2. งานประชาสัมพันธ์ 
 

-การท าเพจประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
-การจัดท าข่าวเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน
จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์แก่
สาธารณชน 

-เพจประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ของโรงเรียนเป็นปจัจุบัน 
-มีการจัดท าข่าวเกีย่วกับการ
จัดกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน
จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์แก่
สาธารณชน 

2,000 - น.ส.ธนัชญา 
ศุภศิรภิิญโญ 

3. งานปฏิคม -การบริการต้อนรับผู้มา
ติดต่อราชการหรือการ
ประชุมต่างๆ 

ผู้มาตดิต่อราชการ มคีวาม
พึงพอใจในการให้การ
ต้อนรับ อยู่ระดับ ดีเยี่ยม  

12,000 10,685 นางธัญญาเรศ 
ก้อนแก้ว 

4. งานโสตทัศนศึกษา 
 

-เตรียมเครื่องเสียงและห้อง
โสตฯส าหรับการบริการ  

-เครื่องเสียงและห้องโสตฯมี
ความพร้อมส าหรับการ
ให้บริการ  

48,000 24,360 นายไพฑูรย ์
วงษ์งาม 

5.งานเวรยาม 
 

การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ของครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
 

ครูและบุคลากรอยู่เวรยาม
รักษาการณ์ทั้งกลางวันและ
กลางคืนที่มีประสิทธิภาพ 
ระดับมากที่สุด 

- - นางพิชญ์สิน ี
สิทธิโน 

6.งานสหกรณร์้านค้า
โรงเรียน 

-การจ าหน่ายสินค้าท่ีจ าเป็น สินค้าพอเพียงส าหรับให้
นักเรียน 

- - น.ส.ธัญญารัศมิ์ 
เพียรชนะ 

7.โครงการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายสารสนเทศ 
      
 

-การดูแลระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็  
-การจัดหาและบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพวง  

- ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็สามารถใช้ได้
ครอบคลมุทั้งโรงเรยีน  
ร้อยละ 100 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพวงสามารถใช้
งานได้เป็นปกต ิ

8,000 7,074 น.ส.ธนัชญา  
ศุภศิรภิิญโญ 

8. โครงการส่งเสรมิการ 
มีส่วนร่วมการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
จากชุมชน 
      
 

-ประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน 
-จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ   
-ประกาศคณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครองนักเรียน
และคร ู 
-จัดประชุมคณะกรรมการ
ชมรมฯ  

- โรงเรียนมคีณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
เกณฑ์ขนาดของโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาฯ มีการประชุม 
ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง  
- โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
จากคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาฯ ร้อยละ 100 

1,000 0 นางธนัฐศุภา  
อนันต์วรชัย 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

 -โรงเรียนมีกลุ่มศิษย์เก่าที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน 
 

- โรงเรียนมคีณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครองและครู/
นักเรียนที่ให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ร้อยละ 100 
- โรงเรียนมีกลุ่มศิษย์เก่าที ่
- คณะกรรมการศิษย์เก่า
สนับสนุนการจัดกิจกรรมใน
ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาของโรงเรยีน 

   

9. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ระบบสาธารณูปโภค 
     

-การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภค  
อาคารเรยีนและภูมิทัศน์ ให้
มีความปลอดภัยและ
สวยงามน่าอยู่  

โรงเรียนมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค  อาคารเรียน
และภมูิทัศน์ ให้มีความ
ปลอดภัยและสวยงามน่าอยู่ 
อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด 

130,000 130,000 นายสุรยินต ์
แสนค ารักษ์ 

10. โครงการ Green 
White School 

-กิจกรรมความร่วมมือของ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียนในการช่วยกันรักษา
ความสะอาดของโรเรียน 

- ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
และนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรม ร้อยละ 
100 
- โรงเรียนสะอาด สวยงาม 

6,000 6,000 นางพิชญ์สิน ี
สิทธิโน 

11. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและกิจกรรม 
วันส าคัญ 

-การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  พระราช
พิธีและกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน  
- โรงเรียนมีวงดรุิยางค์ที่
สามารถเข้าร่วมกจิกรรม
ต่างๆได ้
 

- นักเรียนไดร้ับการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
นอกโรงเรียน 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  พระราช
พิธีและกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน ร้อยละ 100 
- โรงเรียนมีวงดรุิยางค์ที่
สามารถเข้าร่วมกจิกรรม
ต่างๆได ้

18,000 2,569 นายไพฑูรย ์
วงษ์งาม 

12. งานสัมพันธ์ชุมชน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 

ครูและบุคลากรในโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
ร้อยละ 100 
 
 

2,000 - นางธนัฐศุภา 
อนันต์วรชัย 

 

 
 



 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

1. งานพัฒนาฝ่าย
บริหารงานอ านวยการ 
 

ก ากับ ติดตามและให้
ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน
ของงานในฝ่ายบริหาร
อ านวยการให้มี
ประสิทธิภาพ  

ผลการปฏิบตัิงานของงานใน
ฝ่ายบรหิารอ านวยการให้มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

- - นางณิศวรา 
จุลฤทธิ ์

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 
      
 

-การส่งเสริมใหค้รูและ
บุคลากรเข้ารับการอบรม/
สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จากหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานอ่ืนๆ  
-ส่งเสรมิให้ครูและบุคลากร
ได้ศึกษาดูงาน 

-ครูและบุคลากรเข้ารับการ
อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพจากหน่วยงานต้น
สังกัด/หน่วยงานอ่ืนๆ พร้อม
ทั้งได้รับศึกษาดูงานในดา้น
สาระวิชา ร้อยละ 100 
-ครูและบุคลากรยังขาด
โอกาสที่จะได้ศึกษา 
ดูงาน  

15,000 - นางศิริมาต 
วนารักษ์ 

3. งานบุคลากร 
      

-การวางแผนอัตราก าลังครู  
การจ้างบุคลากร   
-การขอพระราชทานเครื่อง
ราชฯ 
-กิจกรรมให้ขวัญและ
ก าลังใจครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
-การพัฒนาในวิชาชีพ 
-ก ากับการปฏิบัตริาชการ
ของครูและบุคลากร 

-โรงเรียนมีอัตราก าลังครู  ที่
การจ้างบุคลเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน   
-ครูมีการขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ 
-ครูและบุคลากรไดร้ับขวัญ
และก าลังใจครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
-การพัฒนาในวิชาชีพ 
-ก ากับการปฏิบัตริาชการ
ของครูและบุคลากร 

22,000 - นางศิริมาต 
วนารักษ์ 

4. งานธุรการ 
      

การด าเนินงานถูกต้องตาม
ระเบียบวา่ด้วยงานสาร
บรรณ รวดเร็วเป็นปัจจุบัน  

การด าเนินงานถูกต้องตาม
ระเบียบวา่ด้วยงานสาร
บรรณ  และรวดเร็วเป็น
ปัจจุบัน อยู่ระดับ มากที่สดุ 

20,000 - นายพิสุทธ์ิ  
ราญรอน 

5. งานงบประมาณและ 
แผนฯ 
 

-การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 
-การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี 
-การสรุปผลการปฏบิัติงาน
ตามแผนฯ 
 

-โรงเรียนมีแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนฯ 

300 - นางณิศวรา 
จุลฤทธิ ์

 
 



 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลที่ได้จากการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีใช้ 

6. งานการเงินและบัญชี      
 

การเงินและบัญช ี งานการเงินและบญัชีมีความ
ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
การเงินและบัญชีและเป็น
ปัจจุบัน อยู่ระดับ มากที่สดุ 

2.000 890 น.ส.ธัญญารัศมิ์ 
เพียรชนะ 
น.ส.รุจริา   
ค าสุภา 

7. งานพัสดุและสินทรัพย ์ งานพัสด ุ งานพัสดุมีความถูกต้องตาม
ระเบียบวา่ด้วยการพัสดุ 
และเป็นปจัจุบัน  และมี
พัสดุที่ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของงานต่างๆของ
โรงเรียน อยู่ระดับ มากที่สดุ 

64,033 51,475 นางธัญญาเรศ 
ก้อนแก้ว 

นางฐณัฐธกานต์ 
แก้วจ าปา 

8. โครงการควบคุมภายใน
สถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานท้ัง 4 
กลุ่มงาน คือ กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป กลุ่ม
บริหารงานอ านวยการ กลุ่ม
บริการกิจการนักเรยีนมีการ
ด าเนินการอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ  

กลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป กลุ่ม
บริหารงานอ านวยการ กลุ่ม
บริการกิจการนักเรยีนมีการ
ด าเนินการอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90              

- - นางธนัฐศุภา 
อนันต์วรชัย 

9. โครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
      

-การจัดผา้ป่าสามัคคีเพื่อ
การศึกษา 
-การจัดผา้ป่าหนังสือ 
-การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อ
การกุศล 
 

โรงเรียนไดร้ับงบประมาณใน
การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

- - นางธนัฐศุภา 
อนันต์วรชัย 

10. งานยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงรถยนต์ของ
โรงเรียน 

โรงเรียนมีรถยนต์ที่พร้อมใช้
งาน อยู่ระดับมากท่ีสุด 
 

40,000 30,140 นางธนัฐศุภา 
อนันต์วรชัย 

 


