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โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

ฝ�ายบริหารงบประมาณ

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมจันทบุรี ตราด

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน



ผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ที ่ โครงการทีดำเนินการแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการพัฒนาสำนักงานธุรการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครูทิพาภรณ์ กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมในกิจกรรม

การเรียนการสอน 
ได้จัดให้มีการเบิกจ่ายอุปกรณ์ เพ่ือจัดการเรียนการ
สอน 

2 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ครูดาริกา กิจกรรมที่ 1 กำหนดเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายมาตรฐานการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูดาริกา กิจกรรมที่ 1 ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน คณะครูและบุคลากกำลังดำเนินจัดทำวิจัยในชั้น
เรียนคนละ 1 เรื่อง ในแต่ละภาคเรียน 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนา โรงเรียนดำเนินการวางแผนและจัดทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน 

4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูปริศนา กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 

กลุ่มสาระได้มีการสำรวจและจัดซื้อ อุปกรณ์เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอน 
  

กิจกรรมที่ 4 ทบทวนความรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

และจัดสอนทบทวนความรู้สำหรับการสอบ O-NET 
ม.3 วันที่ 10 มี.ค.64      ม.6 วันที่ 24 มี.ค.64 

5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

ครูปัญจพร กิจกรรมที่ 2 ทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการสอบ O-NET และการสอบ PISA 

นักเรียน ม.3 และ ม. 6 ได้เข้าร่วมการทดสอบ O-
NET ปีการศึกษา 2563 

6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

ครูบานชื่น กิจกรรมที่ 3 ทบทวนความรู้ ประชุมวางแผนตลอดจนทำเอกสารสรุปกิจกรรม 

 



ที ่ โครงการทีดำเนินการแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
ครูสุนทรา กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสังคม

ศึกษา 
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพรชยอดมงกุฎ 

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่ O-NET ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร จัดติวและสรุปผล 
การติว 

8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ครูวิชย์วศิน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพละศึกษา 

ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว  

9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ครูบัวภา กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิต วิถีเกษตร
พอเพียง 

ดำเนินการจัดกิจกรรมไปอย่างเรียบร้อย 

10 
  

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่โรงรียนพหุภาษา 
 
  

ครูกชพร 
 
  

กิจกรรมที่ 1 วันคริสต์มาส โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการเป็น
อย่างดี  

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 
สู่ O-NET 

โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการเป็น
อย่างดี 

11 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 

ครูปุริมปรัชญ์ กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ไทยในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 

การดำเนินการเรียนร้อยดี 

กิจกรรมที่ 12 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี
ไทย) 

การดำเนินการเรียนร้อยดี 

12 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านงานห้องสมุด ครูบานชื่น ระหว่างดำเนินกิจกรรม 
 

13 โครงการดำเนินการโสตทัศนศึกษา ครูบัณฑิต,       
ครูณัฐวรินทร์ 

การบริการงานโสตทัศนศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรภายนอก 
มีความพึงพอใจในการสนับสนุนระบบภาพและ
เสียง ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

14 โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักเรียน ครูอดิศักดิ์ กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมคลองใหญ่ นักเรียนเข้าชุมนุมร้อยละ 100 



ที ่ โครงการทีดำเนินการแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
15 โครงการส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน o-net 
ครุปัญจพร กิจกรรมที่ 1 จัดติวเข้มเสริมความรู้เพ่ือ

ทดสอบ O-NET 
อำนวยความสะดวกในการติวเข้มให้แต่ละกลุ่ม
สาระฯ 

กิจกรรมที่ 3 จัดสอบ  O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

สำรวจและจัดหารถให้นักเรียนเดินทางไปสอบ 

กิจกรรมที่ 4 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วม O-NET 

สำรวจนักเรียนที่จะเข้าสอบ จัดเช่ารถนำนักเรียน
เข้าร่วมสอบ 

16 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ ครูมัทรี กิจกรรมที่ 6 การจัดการเรียนการสอนโดย 
DLIT 

ครูมีสื่อทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนมากข้ึน 

17 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ ครูสุกัญญา กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิก
วิชาการ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

18 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ครูวารุณ ี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 3 PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตามตัวชี้วัดทีกำหนดไว้
ในโครงการ 

19 โครงการนิเทศพัฒนาการเรียนการสอน ครูพัชรียา กิจกรรม 1 นิเทศพัฒนาการเรียนการสอน ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดผลงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนของครู S-S-S-S 2021 (ภาค
เรียนที่ 1/2564) 

การดำเนินการเรียนร้อยดี 

20 โครงการงานนิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงาน 
ของนักเรียนและครู 

ครูกฤษณะพงศ์ กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
และครู (Open  house) 

ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

21 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ครูมัทรี กิจกรรม จัดหาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯ 

ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 



ที ่ โครงการทีดำเนินการแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
22 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการของ

นักเรียน MP 
ครูดาริกา กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาการ

ภาษาอังกฤษของนักเรียน MEP/MP 
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 
โดยมีการแข่งขันละครสั้น เล่านิทาน กล่าวสุนทร
พจน์ การสะกดคำศัพท์ การแข่งทักษะภาษา และ
การแข่งขันร้องเพลง 

23 โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมที่ 6 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย 
  ครูบัวภาและครูวรวิทย์ กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย 
   กิจกรรมที่ 11 แนะแนวสัญจร นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย 
   กิจกรรมที่ 13 ต้านภัย Covid-19 นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย 

 

ผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ที ่ โครงการ ครูผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน ครูปริศนา กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2564 
ได้แผนปฏิบัติการและโครงการประจำ 
ปีงบประมาณ 2564 

2 โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ครูนิรัญชนา กิจกรรมที่ 1 วางแผนและดำเนินการงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 การซ่อมบำรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมเอกสารทางราชการ ได้จัดจ้างถ่ายเอกสารงานราชการ 

3 โครงการงานสาธารณูปโภค ครูศิรินภา กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ประหยัดพลังงาน ได้ดำเนินรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
4 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ ครูสุริยา กิจกรรมตรวจเช็คซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ ดำเนินตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางตามระยะ 

พร้อมซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ 
 

 



ผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ ครูผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
ครูสุวิมล กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ

พัฒนา 
ครูได้เข้าร่วมอบรมและพัฒนา 

2 โครงการการจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนเพ่ือสร้าง
เสริมศักยภาพบุคคลทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 

ครูนัยนา กิจกรรมที่ 1 จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน
เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพบุคคลทุกระดับให้เป็น
มืออาชีพ 

ดำเนินจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 

3 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ครูสุวิมล กิจกรรมที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
บุคลากร 

ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้บุคลากรได้ตรวจ
สุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาระบบงานบุคลากร ได้จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
4 โครงการการจ้างครูต่างชาติ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการ

สอนและวิทยากรท้องถิ่น 
ครูนัยนา กิจกรรมที่ 1 จ้างครูชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่

สนับสนุนการสอน 
ดำเนินจัดจ้างครูชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่สนับสนุน
การสอนและวิทยากรท้องถิ่น 

 

ผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ ครูผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการพัฒนาสำนักงานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครูสุนทรา กิจกรรมการพัฒนาระบบงานสารบรรณและ

ข้อมูลสารสนเทศ 
ได้จัดทำเอกสารระบบสารบรรณและข้อมูล
สารสนเทศ 

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ครูวิชย์วศิน ระหว่างดำเนินกิจกรรม - 
3 โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน ครูบงกชรัตน์ กิจกรรมพัฒนาเอกสารงานปกครองนักเรียน จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือพัฒนางานกิจการ 
4 โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน ครูจตุพร กิจกรรมที่ 8 พัฒนางานกิจการนักเรียน จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือพัฒนางานปกครอง 
5 โครงการประชาสัมพันธ์ ครูณัฐวรินทร์ กิจกรรมที่ 3 การจัดทำวีดีทัศน์แนะนำ

โรงเรียน 
เผยแพร่วีดีทัศน์ลงในสื่อออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์ เพจ
เฟสบุ้ค ยูทูป 



ที ่ โครงการ ครูผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
6 โครงการอนามัยโรงเรียน ครูวิชย์วศิน กิจกรรมที่ 1 การดูแลรักษาสุขภาพและปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 
ได้จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูบงกชรัตน์ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

8 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

ครูกวินนา กิจกรรมที่ 4 โรงพักจำลอง  
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

นักเรียนมีความเข้าใจป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมุขและอุบัติเหตุ 

9 โครงการแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยฯ ครูวิชย์วศิน ระหว่างดำเนินกิจกรรม - 
10 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน ครูวสุ ระหว่างดำเนินกิจกรรม - 
11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึง

ประสงค์ 
ครูสมฤทธิ์ กิจกรรมที่ 1 นักเรียนดีศรีครอบครัว ได้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกและรางวัลตามกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 นักเรียนดีศรีคลองใหญ่ ได้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกและรางวัลตามกิจกรรม 
12 โครงเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ครูกวินนา ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรม - 
13 โครงการสุขาน่าใช้ ครูวิชย์วศิน กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา ได้จัดซื้ออุปกรณ์การทำความสะอาดและจัดเวรทำ

ความสะอาดของนักเรียน 
14 โครงการธนาคารโรงเรียน ครูกชพร ระหว่างดำเนินกิจกรรม - 
15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน ครูจุฑาวดี กิจกรรมการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน ดำเนินงานสหกรณ์ตามข้ันตอนที่ได้กหนดไว้ 

 

ผลการกำกับติดตาม 

จากข้อมูลในตารางการกำกับติดตามนิเทศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีการดำเนินงานโครงการจำนวน 42 

โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย 53 กิจกรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ โดยมีบางกิจกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม รวมค่าใช้จ่ายประจ่ายงบประมาณอุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเงินรายได้สถานศึกษา ดังตาราง 

 



            

โครงการ 
ยอดท่ีได้รับ ยอดท่ีใช้ เงินคงเหลือ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินกิจกรรมฯ เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินกิจกรรมฯ เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินกิจกรรมฯ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 23 โครงการ 1,265,770 403,740 935,080.00 185,273  96,220 1,080,497 403,740 838,860.00 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 4 โครงการ 1,147,900   412,679   735,221 0  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 15 โครงการ 372,710    163,402    209,308  0  
ฝ่ายบริหารบุคลากร 4 โครงการ 568,010  2,237,056   261,565 1,010,017  306,445  1,227,039   
งบบริหาร   372,710.00   284,637.00   88,073.00 0  
งบเหลือจ่าย         0 0  

รวมเงิน 3,727,100 2,640,796 935,080.00 1,307,556 1010017 96,220 2,419,544 1,630,779 838,860.00 
            

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้บางโครงการไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้รายการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้  

2. ในการกำหนดช่วงเวลาการใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมยังเป็นการกำหนดไว้ในโครงการเป็นช่วงกว้าง ทำให้การกำกับติดตามการใช้งบประมาณทำได้ยาก 

ข้อเสนอแนะ 

ในการจัดสรรงบประมาณ หากมีปัญหาในการจัดกิจกรรมควรที่จะวางแผนและวางแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและควรเร่งเบิกจ่ายให้
เสร็จสิ้นภายในเดือน 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 


