
                          
 

ส่วนราชการ                  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ    อ.พิปูน   จ.นครศรีธรรมราช 
 

ที่  ..............................................           วันที่   ..................................................... 
 

เรื่อง  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ     
  

ด้วยข้าพเจ้า นางยุพรัชต์  สุทธิพันธ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ ได้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจำปี     
ปีการศึกษา 2565 และเรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 
2565 ความแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้ การดำเนินงานในโครงการทุกกิจกรรม ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอสรุป 

รายงานและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 38.33 
2. ผลการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.78 คงเหลือเงินงบประมาณของ

การจัดโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 64.22 
ปัญหาในการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
1. บางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคทางด้านเวลาเรียนไม่เพียงพอ  
2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นปัจจุบัน บางกิจกรรมผู้รับผิดชอบไม่ได้รายงานผลหลัง 
เสร็จสิ้นกิจกรรม ทำให้การสรุปโครงการ รวมถึงงบประมาณล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการ/กิจกรรม ควรมีการดูความเหมาะสมของโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่องบประมาณที่

นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                (ลงชื่อ) ............................................... 
                                          (นางยุพรัชต์   สุทธิพันธ์) 

                                                                  ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ   
 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................ .................................................................. 
                                                                      ว่าที่ร้อยตรี    

                                                            (อัครเดช   สินภิบาล) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

บันทึกข้อความ 



วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA)ภายในปีการศึกษา 2565” 
พันธกิจ 

1. บริหารจัดการโรงเรียนเพื ่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA) 

2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน เป็นต้นแบบที่มีความพร้อมในการให้บริการ
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน  

3. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและ
ทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในยุค Thailand 4.0 มีจิตสำนึกความเป็นไทยและพล
โลก มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ รู้จักสร้างนวัตกรรม รู้จักใช้นวัตกรรม และรู้จักปรับตัวต่อผลกระทบ
ของนวัตกรรม 
 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

เรียนดี มีวินัย ใฝ่ใจรักการอ่าน 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 บรรยากาศดี สิ่งแวดล้อมสวยงาม 

 
ค่านิยมองค์กร      
  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ได้กำหนดค่านิยมซึ ่งเป็นวัฒนธรรม องค์กร ในการ
ปฏิบัติงาน คือ “GO-STEP” ซึ่งหมายถึง การก้าวไปทีละก้าว อย่างมั่นคง ยั่งยืน  
  G –Governance  = การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  O – Organization Unity  = ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กร 
  S – Sufficiency   = การจัดการเรียนรู้และการบริหารงานตามหลักปรัชญา 
                                                                      เศรษฐกิจพอเพียง 
  T – Teamwork   = การทำงานเป็นทีม 
  E –Ethics   = มุ่งเน้นการทำงานด้วยจริยธรรม 
                     P – Professional  = มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
 
เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศได้รับการประเมินคุณภาพการดำเนินงานผ่านเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับ obecQA 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่วางไว้ 
3. กระบวนการบริหารและการจัดการมีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 
4. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความผูกพันกับโรงเรียน ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนา

โรงเรียน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



เป้าหมายการจัดการศึกษา 
1. อัตราการออกกลางคัน  การซ้ำชั้นไม่เกินร้อยละ  2 
2. ผลสัมฤทธิ์   เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
3. ผู้เรียนจบหลักสูตร  ร้อยละ 98  ขึ้นไป 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที ่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
(obecQA) โดยปรับระบบการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลปรับระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ด้วยระบบคุณภาพที่ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ธำรงความเป็นไทยและ
แข่งขันไดบ้นเวทีโลก 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน โดยดำเนินการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนที่สามารถตอบสนองการจัดการเรียนรู้และ
การให้บริการด้านความรู้แก่ผู้เรียนและชุมชนทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความต้องการ
และความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 3 น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่ งเสริมทักษะ
ให้แก่ผู้เรียนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทยและพลโลก อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขและเท่าทัน รู ้จักสร้างนวัตกรรม รู้จักใช้นวัตกรรมและรู้จักรับมือต่อผลกระทบของ
นวัตกรรม โดย ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติได้จริง 
น้อมนำศาสตร์พระราชาในแต่ละแขนงและประเด็นมาประยุกต์และบูรณาการร่วมกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างมีคุณภาพและรู้เท่าทัน  
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอื ้อต่อการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และบทบาท
หน้าที่ของตนเองสู่การพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายและจุดเน้นของโรงเรียน โดยใช้ หลักการ RKP เป็นรูปแบบที่
ใช้ในการพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบด้วย 1) บทบาทหน้าที่ (Roles) หมายถึง บทบาทหน้าที่ต่างๆที่ครูและ
บุคลากรได้รับจากโรงเรียน 2) ความรู้(Knowledge) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากร 3) อำนาจร่วม (Power with) หมายถึง การให้โอกาสแก่ครู
และบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมใดๆที่มีบทบาทหน้าที่ รวมทั้งร่วม
รับผิดชอบต่อกิจกรรมนั้นๆ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  เป็นการพัฒนาโรงเรียนในหลายมิติ ทั้งอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องสำนักงาน รวมถึง ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมเสริม เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มในการทำ กิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน
เสริมหลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างความรู้ทางเนื้อหาวิชาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี เกิด
ความเพลิดเพลิน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 



รายการการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษ 2565 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 

โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่วิถี ในศตวรรษที่ 21                        ครูจิราพร 
โครงการที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน                                                          
ที่ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่ายจริง คงเหลือ  
1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 12,000 12,600 -600  
2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต 1,000  1,000  
3 พัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์
ไม่ใช้ใน

งบประมาณ 
 -  

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 630,000 114,000 516,000 บกศ. 
5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี 743,000  743,000  
6 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 5,000  5,000  
7 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ไม่ใช้ใน

งบประมาณ 
 -  

8 กิจกรรมค่าย English camp 16,500 16,500 -  
9 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์ 12,000 12,600 -600  

10 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 5,000 5,000 -  
11 กิจกรรมวันคริสต์มาส 5,000 - - รอดำเนินการ 
12 กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน  เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 5,500 5,000 500  
13 กิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์สัญจร ตามรอยบทเรียน 12,000 12,000 -  
14 เรียนฟรี 15 ป ี 1,227,271 - - รอดำเนินการ 
15 ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 12,000 12,000 -  
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      ครูนงลักษณ์ 
โครงการที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                                              ใช้จ่ายจริง คงเหลือ  
16 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 4,000 - - รอดำเนินการ 
17 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5,000 - - รอดำเนินการ 
18 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 20,000 20,000 -  
19 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 27,500 2,500 20,000  
20 กิจกรรมพัฒนาและบริหารกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 5,000 - 5,000  
21 กิจกรรมวันสำคัญของชาต ิ 23,500 22,260 1,240  
22 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1,000 1,000 -  
23 กิจกรรมวันสำคัญของศาสนา 6,500 - - รอดำเนินการ 
24 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 50,000 47,813 2,187  
25 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2,000 - - รอดำเนินการ 
26 กิจกรรมสร้างสุขภาวะ 2,000 - - รอดำเนินการ 
27 

 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชัน้ที่  2 โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1,500 - 
 

 
- รอดำเนินการ 



โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่ายจริง คงเหลือ  

28 กิจกรรม  TO BE NUMBER ONE 10,000 10,000 -  
29 กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน 6,000 - - รอดำเนินการ 
30 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 2,000 - - รอดำเนินการ 
31 กิจกรรมส่งเสริมประชาธปิไตย 18,000 - - รอดำเนินการ 
32 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อนุรกัษ์ภูมิปัญญา 7,500 - - รอดำเนินการ 
33 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษา 22,000 - - รอดำเนินการ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ   รองผู้อำนวยการ นางสาวตัทธิตา 
โครงการที่ 3  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                ใช้จ่ายจริง คงเหลือ  
34 กิจกรรมพัฒนางานวัดผล ประเมินผล 13,000 11,700 1,300  
35 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 10,000 - - รอดำเนินการ 
36 กิจกรรมวันเสลาบาน 35,000 - - รอดำเนินการ 
37 กิจกรรมโครงการนิเทศภายใน 1,000 - - รอดำเนินการ 
38 กิจกรรมจัดทำแผนประจำป ี 13,000 - - รอดำเนินการ 
39 กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 5,000 - - รอดำเนินการ 
40 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 40,000 8,200 32,800  
41 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 100,000 - - รอดำเนินการ 
42 กิจกรรมงานแนะแนว 15,000 - - รอดำเนินการ 
43 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 121,800 

- - รอดำเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ     ครูศุภกาญจน์ 
โครงการที่ 4    ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา                                       ใช้จ่ายจริง คงเหลือ  
44 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 105,500 - - รอดำเนินการ 
45 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
ไม่ใช้ใน

งบประมาณ 
- -  

46 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ 50,000 - -  
47 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ไม่ใช้ใน

งบประมาณ 
- -  

48 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 10,000 3,984 6,016  
49 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 94,500 94,500 - บกศ. 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  ครูทวีศักดิ์ 
โครงการที่ 5 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้                ใช้จ่ายจริง คงเหลือ  
50 ปรับปรุงภูมิทัศน์  52,000 - - รอดำเนินการ 
51 สร้างหลังคาคลุมทางเท้าและเชือ่มต่อระหว่างอาคาร 147,000 - - รอดำเนินการ 
52 กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว อาคารสีขาว 87,000 30,241 56,759  

      



 

 

 

กิจกรรม  ดำเนินการ                                                      งบประมาณ 285,000 บาท 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15,000 10,000 5,000  
2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15,000 - 15,000  
3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15,000 - 15,000  
4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 15,000 - 15,000  
5 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 15,000 - 15,000  
6 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 15,000 14,950 50  
7 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาชีพ 25,000 23,800 1,200  
8 พัฒนาและบริหารงานห้องสมุด 20,000 - 20,000  
9 พัฒนางานธุรการ 10,000 - 10,000  

10 พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 20,000 18,430 1,570  
11 พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา 3,000 - 3,000  
12 พัฒนาห้องกิจการนักเรียน 20,000 - 20,000  
13 งานประชาสัมพันธ์ 5,000 - 5,000  
14 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 15,000 - 15,000  
15 จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานวิชาการ 50,000 - 50,000  
16 พัฒนางานบุคลากร 13,500 - 13,500  
17 พัฒนางานบริหารงบประมาณ 13,500 - 13,500  


