
 

 

 

รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบา้นอ่าวน ้าบ่อ 

ต าบลวิชิต   อ าเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต 
สงักดั  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 
 



 

 

คำนำ 
 

  ในปีงบประมาณ 256๔  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ดําเนินการบริหารจัดการศึกษา 
ตามแบบแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน โดยเริ่มดำเนินกิจกรรม /งาน / โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ 30 กันยายน  256๔  ในการนี้  ฝ่ายงานต่างๆได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง จึงได้
จัดทำรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 256๔ โดยนำสรุปผลการ
ปฏิบัติงานเป็นภาพรวม การใช้งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ในกรอบพันธกิจของโรงเรียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ปกครอง ชุมชน และองคก์รที่เกี่ยวข้อง 

  ขอให้บุคลากรฝ่ายต่างๆของโรงเรียนนำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ 256๔ ฉบับนี้ ไปใช้ประโยชน์เพ่ือวางแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ใน
ปีงบประมาณ 256๔ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป 

 
 
 
 
      ลงชื่อ 
                  (นางหทัยรัตน์   เสี้ยมสอน) 
       หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง   หน้า 
ส่วนที่  ๑   
 บทนำ ๑ 
 ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 วัตถุประสงค์ของการรายงาน ๒ 
 ขอบเขตของการรายงาน ๒ 
 ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ   ๒ 
 นิยามศัพท์เฉพาะ ๒ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ ๒ 
ส่วนที่  ๒   
 เอกสารที่เก่ียวของประกอบประเมินผลการดําเนินงาน  
 - การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ๓ 

 
ส่วนที่  ๓ สรุปการใชงบประมาณตามโครงการ/งาน/กิจกรรม ๘ 

 
ส่วนที่  ๔ สรุปผลงานดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ๑๓ 

 
ส่วนที่  ๕ อภิปรายภาพรวม ปัญหา/อุปสรรค ๑๘ 

 
เอกสารอ้างอิง  

 
ภาคผนวก  

 
 
           

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 
บทนำ 

 
ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้ งอยู่ เลขที่  72 หมู่ที่  6 ตำบลวิขิต  อำเภอเมือง    จังหวัดภู เก็ต 
รหัสไปรษณีย์ 83000 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
๒ –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีพ้ืนที่เขตบริการ   ได้แก่  หมู่ 6 , หมู่ 7  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองง  จังหวัดภูเก็ต  
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนในฐานะนิติบุคคล  โดยการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการการศึกษา  เป็น  ๔  ด้าน  ประกอบด้วย  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหาร
บุคคล  และการบริหารทั่วไป  โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ภายใต้การกำกบดูแล  การ
ส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โดยมีเป้าประสงคห์ลัก  คือ 
 1.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
 2.  สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน      

3.  นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
4.  นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี      
5.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์หลักของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  รักถิ่นฐานบ้านเกิดสำนึกความเป็นไทย ส่งเสริมอาชีพใน 

ท้องถิ่นและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและ

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสของการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์  ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้                    

อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

 การดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  ได้รับ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของโรงเรียน  เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4  
จึงได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4  ข้อมูลจากการรายงานครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร  บุคลากรฝ่ายงานต่างๆ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่สนใจ 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

๑.  เพ่ือรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๒.  เพ่ือให้ทีมผู้บริหาร  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่สนใจนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนใน
การบริหารจัดการในปีงบประมาณถัดไป 

๓.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่  ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง  นำข้อมูลไปวางแผนในการปฏิบัติงาน  
 

ขอบเขตของการรายงาน 

๑. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ระยะเวลา วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ  ตามวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. คณะกรรมการแผนงาน รวบรวมขอมูลสรุปงาน จัดทําเป็นเอกสารรูปเลม รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน  ๒๕๖๔ 
 

ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ   

 ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 งบประมาณ  หมายถึง  เงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 งบประมาณของสถานศึกษา  หมายถึง  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้จ่ายในโรงเรียน 
 งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ค่าอุปกรณ์
การเรียน  ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ค่าหนังสือ
เรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑.  โรงเรียนมีข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๒.  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทีมผู้บริหาร  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่สนใจ  นำข้อมูลไปใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนในการบริหารจัดการในปีงบประมาณถัดไป 

๓.  เจ้าหน้าที่  ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง  นำข้อมูลไปวางแผนในการปฏิบัติงาน  
 
 

 

 



 

ส่วนที่  ๒ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบประเมินผลการดําเนินงาน 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2564 

 ที่ รายการ เหลือจ่าย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวมเป็นเงิน 

1 เงินอุดหนุน  งบประมาณ 2563     702,933.12           702,933.12   บาท  

2 เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี      187,314.53     50,185.00     18,265.00       255,764.53   บาท  

3 รายได้สถานศึกษา     232,015.41     50,000.00     40,000.00       322,015.41   บาท  

4 

เงินอุดหนุน กสศ.(ปัจจัยยากจน

พื้นฐาน) 

     33,089.03  

  
  

      33,089.03   บาท  

5 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั     436,260.00           436,260.00   บาท  

6 เงินอุดหนุนที่ไดร้ับจัดสรร ปี 2564 -    356,050.00     78,050.00       434,100.00   บาท  

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     188,671.00     80,720.00     28,765.00       298,156.00   บาท  

รวมท้ังสิ้น  1,780,283.09    536,955.00   165,080.00    2,482,318.09   บาท  

 

 

 

 



แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 

     แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ   สพป.ภูเก็ต 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ รายหัว กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ อื่นๆ 
สนับสนุน 

อปท. 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

  ยอดยกมา(30 ก.ย. 2563)     702,933.12        188,671.00      232,015.41  
 

436,260.00      1,559,879.53    

  จัดสรร งบ 64 (1 ต.ค. 2563)     434,100.00        109,485.00       50,000.00             593,585.00    

  รวมเป็นเงิน 1,137,033.12 298,156.00 282,015.41 0.00 436,260.00 2,153,464.53   

1 งานบริหารทั่วไป 25 % ของงบประมาณทั้งหมด        284,258.28            

  1.1 งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน                            -      

  ค่าใช้สอย       90,000.00                  90,000.00    

  ค่าวัสด ุ       50,000.00                  50,000.00    

  ค่าสาธารณูปโภค     140,000.00         50,000.00             190,000.00    

  1.2 งบลงทุน               

    - อาคาร สิ่งก่อสร้าง                            -      

    - ค่าครุภัณฑ ์                            -      



 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ รายหัว กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ อื่นๆ 
สนับสนุน 

อปท. 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

  รวม    280,000.00                   -         50,000.00                -         

  เหลือ        4,258.28              

2 งานวิชาการ 55% ของงบประมาณทั้งหมด         625,368.22            

  2.1 งบดำเนินงาน                

1 ส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียปฐมวัย         5,000.00                    5,000.00  วิชาการ  

2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย       10,000.00                  10,000.00  วิชาการ  

3 ลูกเสือน้อย จติอาสา         5,000.00                    5,000.00  วิชาการ  

4 หนูน้อยนักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง         5,000.00                    5,000.00  วิชาการ  

5 นิเทศภายใน         2,000.00                    2,000.00  วิชาการ 

6 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก       77,000.00                  77,000.00  วิชาการ 

7 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 กลุ่มสาระพื้นฐาน       21,000.00                  21,000.00  วิชาการ 

8 ผลิต จดัหาสื่อ นวัตกรรม การจดัการเรยีนการสอน       10,000.00                  10,000.00  วิชาการ 

9 ส่งเสริมผูเ้รียนความเป็นเลิศ       21,500.00                  21,500.00  วิชาการ 

10 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้         122,870.00              122,870.00  วิชาการ 



 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ รายหัว กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ อื่นๆ 
สนับสนุน 

อปท. 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         3,000.00                    3,000.00  วิชาการ 

12 ส่งเสริมคณุธรรมประเพณไีทยและความสำคญัทางศาสนา       20,500.00                  20,500.00   บท.  

13 ความปลอดภัยในโรงเรียน         5,000.00                    5,000.00   บท.  

14 ส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน         5,000.00          10,000.00                15,000.00   บท.  

15 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนาร ี         105,000.00               105,000.00   บท.  

16 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน         5,000.00                    5,000.00   บท.  

17 ประชมุผู้ปกครอง “สนทนาศิษยล์กู”       19,000.00                  19,000.00   บท.  

18 ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน         5,000.00                    5,000.00   บท.  

19 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเตมิ บำรุงรกัษา ระบบ

สาธารณูปโภคและอาคารสิ่งก่อสรา้งของโรงเรียน 

    150,000.00         50,000.00             200,000.00   บท 

20 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู ้

      50,000.00                  50,000.00   บท 

21 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารการจัดการและ

การจัดการเรยีนการสอน 

      34,000.00                  34,000.00   บท 

22 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบการเรยีนการสอน      156,050.00                 156,050.00  บท 



 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ รายหัว กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ อื่นๆ 
สนับสนุน 

อปท. 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

23 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ          5,000.00                    5,000.00  บง 

  รวม     614,050.00        237,870.00       50,000.00                -                    -        

  เหลือ      11,318.22              

  2.2 งบบุคลากร  10% ของงบประมาณทั้งหมด         113,703.31            

24 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ    54,000.00        100,000.00   74,395.00          228,395.00  บค 

25 จัดหาครผููส้อนและบคุลากรเสริมเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

         50,000.00              50,000.00  บค 

  รวม      54,000.00                   -        150,000.00       4,395.00                  -        

  เหลือ      59,703.31              

  2.3 งบลงทุน               

  งบเทศบาลตำบลวิชิต               

26 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบา้นอ่าวน้ำบ่อ           844,000.00        844,000.00   บท.  

27 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต (ปีงบประมาณ 2564)        2,000.00         114,080.00        116,080.00   บท.  

28 การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลศิ 4 ประจำปีการศึกษา 2563       3,000.00      
 

  156,300.00         159,300.00   บท.  



 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ รายหัว กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ อื่นๆ 
สนับสนุน 

อปท. 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

(ปีงบประมาณ 2564) 

    รวม      5,000.00         ,114,380.00      1,119,380.00    

3 งบสำรอง 10% ของงบประมาณทัง้หมด         113,703.31            

  รวมท้ังหมด     943,050.00        237,870.00      250,000.00          1,430,920.00    

  เหลือจ่าย     193,983.12         60,286.00       32,015.41            286,284.53    

 

ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนา 
เงินรายได้ 

อื่นๆ 
อปท.สนับสนุน รวมเป็นเงิน 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียปฐมวัย 5,000.00 
  

 
 

5,000.00 นางสาวอรพิน   วิชาการ 

2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 10,000.00 
  

 
 

10,000.00 นางสาวอุไรทิพย ์  วิชาการ  

3 ลูกเสือน้อย จติอาสา 5,000.00 
  

 
 

5,000.00 นางสาวอุไรทิพย ์   วิชาการ  

4 หนูน้อยนักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5,000.00 
  

 
 

5,000.00 นางสาวศานตมล   วิชาการ  



 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนา 
เงินรายได้ 

อื่นๆ 
อปท.สนับสนุน รวมเป็นเงิน 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
หมายเหตุ 

5 นิเทศภายใน 2,000.00 
  

 
 

2,000.00 นางสาวพัชรินทร ์ วิชาการ 

6 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 กลุ่ม

สาระหลัก 

77,000.00 
  

 
 

77,000.00 นางหฤทัย วิชาการ 

7 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 กลุ่ม

สาระพื้นฐาน 

21,000.00 
  

 
 

21,000.00 นางสาวพัชรินทร ์ วิชาการ 

8 ผลิต จดัหาสื่อ นวัตกรรม การจดัการเรยีน

การสอน 

10,000.00 
  

 
 

10,000.00 นางอมลวัทน์ วิชาการ 

9 ส่งเสริมผูเ้รียนความเป็นเลิศ 21,500.00 
  

 
 

21,500.00 นางสาวมัชฌิมา วิชาการ 

10 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้
 

122,870.00 
 

 
 

122,870.00 นางหฤทัย วิชาการ 

11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

3,000.00     3,000.00 นางสาวมัชฌิมา วิชาการ 

12 ส่งเสริมคณุธรรมประเพณไีทยและ

ความสำคญัทางศาสนา 

20,500.00 
  

 
 

20,500.00 นางรพีพร  บท.  

13 ความปลอดภัยในโรงเรียน 5,000.00 
  

 
 

5,000.00 นางสาวอรุณ ี  บท.  

14 ส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 5,000.00 10,000.00 
 

 
 

15,000.00 นางสาวอรุณี    บท.  



 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนา 
เงินรายได้ 

อื่นๆ 
อปท.สนับสนุน รวมเป็นเงิน 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
หมายเหตุ 

15 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนาร ี
 

105,000.00 
 

 
 

105,000.00 นางสาวอรุณี    บท.  

16 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000.00 
  

 
 

5,000.00 นางสาวกัญญารัตน ์   บท.  

17 ประชุมผู้ปกครอง“สนทนาศิษยล์กู” 19,0000.00 
  

 
 

19,000.00 นางหทัยรัตน ์  บท.  

18 ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 5,000.00 
  

 
 

5,000.00 นางหทัยรัตน ์  บท.  

19 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเตมิ บำรุง 

รักษา ระบบสาธารณูปโภคและอาคาร

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

150,000.00 
 

50,000.00  
 

200,000.00 นายกิตต ิ บท. 

20 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่

เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้

50,000.00 
  

 
 

50,000.00 นายกิตต ิ  บท 

21 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารการ

จัดการและการจัดการเรยีนการสอน 

34,000.00 
  

 
 

34,000.00 นายชัยยุทธ  บท 

22 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบการเรยีนการ

สอน 

156,050.00     156,050.00 นายชัยยุทธ  บท 

23 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

2563 

5,000.00     5,000.00 นางอมลวัทน ์ บง 



 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนา 
เงินรายได้ 

อื่นๆ 
อปท.สนับสนุน รวมเป็นเงิน 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
หมายเหตุ 

24 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ 

54,000.00 
 

100,000.00 74,395.00 
 

228,395.00 นางปัญญา บค 

25 จัดหาครผููส้อนและบคุลากรเสริมเพื่อยก

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  
50,000.00  

 
50,000.00 นางปัญญา บค 

26 โครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นอ่าวน้ำ

บ่อ 

   
 844,000.00 844,000.00 นางสาวอรพิน   บท. 

27 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต (ปีงบประมาณ 2564) 2,000.00 
  

 114,080.00 116,080.00 นางรพีพร บท. 

28 การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลศิ 4 ประจำปี

การศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) 

3,000.00 
  

 156,300.00 159,300.00 นางสาวอรุณ ี บท. 

รวม 844,050.00 237,870.00 200,000.00 74,395.00 1,114,380.00 2,299,695.00     

 

หมายเหตุ 

ยอดยกมา หมายถึง ยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมของเงินทุกประเภท ตั้งแต่ 30 กันยายนปีก่อน 
ได้รับจัดสรร  หมายถึง ประมาณการที่โรงเรียนจะได้รับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนทั้งปี 

 



กราฟแสดงจํานวนโครงการจําแนกตามประเภทงาน 
โครงการด้านวิชาการ   จํานวน   11  โครงการ  รอยละ 44.00 
โครงการด้านบริหารทั่วไป  จํานวน   ๑1 โครงการ  รอยละ 44.00 
โครงการด้านบริหารบุคคล จํานวน     2  โครงการ  รอยละ   8.00 
โครงการด้านบริหารงบประมาณ จํานวน     1  โครงการ  รอยละ   4.00 

รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 25 โครงการ 
กราฟแสดงจํานวนงบประมาณแยกตามประเภทงาน 

งานบริหารวิชาการ  282,370.00 บาท  คิดเปนรอยละ  21.39 
งานบริหารทั่วไป   564,550.00 บาท  คิดเปนรอยละ  42.76 
งานบริหารบุคคล   278,395.00 บาท  คิดเปนรอยละ  21.09 
งานบริหารงบประมาณ      5,000.00 บาท  คิดเปนรอยละ    0.38 
งานดำเนินงานสาธารณูปโภค 190,000.00 บาท  คิดเปนรอยละ  14.39 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,320,315.00 บาท 

21.39, 21%

42.76, 44%

21.09, 21%

0.38, 0%

14.39, 14%

       

      

     

        

           

 

 ้อย  , 44, 44%

 ้อย  , 44, 44%

 ้อย  , 8, 8%

 ้อย  , 4, 4%

ด้ น       
ด้ น   ห        
ด้ น   ห       
ด้ น   ห          



 

ส่วนที่  3  
สรุปการใชง้บประมาณตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 

การบริหารจัดการงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2564   
(1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
ในการจัดการศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2564 ได้ดําเนินการตามแผน โดยใช้งบประมาณ ดังนี้ 

สรุปภาพรวมการใช้งบประมาณประเภทอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 

ที ่ รายการ งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
งานดำเนินงานโรงเรียน 

1 ค่าสาธารณูปโภค  
- ไฟฟ้า 
- โทรศัพท์ 
- อินเทอร์เน็ต 

140,000/50,000   
140,659.22 49,340.78 

1,271.65 48069.13 
8,988.00 39,081.13 

รวม 190,000.00 150,918.87 39,081.13 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการแต่ละฝ่ายงาน 

1 ด้านวิชาการ   282,370.00 46,503.00 235,867.00 
2 ด้านบริหารทั่วไป  564,550.00  

527,789.90 86,760.10   50,000.00 

3 ด้านบริหารบุคคล  54,000.00  
8,225.00 

 
270,170.00   224,395.00 

4 ด้านบริหารงบประมาณ 5,000.00 4,552.00 448.00 
5 สำรอง       113,703.31 112,893.00 810.31 

รวม    1,294,018.31    699,962.90    594,055.41  
รวมทั้งสิ้น   1,484,018.31   850,881.77   633,136.54  

 

 

 

 

 

 



 

การใช้งบประมาณประเภทอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณท่ีใช้ไป 
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รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ   2564 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

 
งานบริหารวิชาการ 

ลำดับที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มาของงบประมาณ (จำนวนเงิน) รวมเงิน
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ 
เงินอุดหนุน เงินพัฒนา

ผู้เรียน 
เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 

1 ส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียปฐมวัย 5,000.00    5,000.00 0.00 5,000.00 
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 10,000.00    10,000.00 7400.00 2,600.00 
3 ลูกเสือน้อย จิตอาสา 5,000.00    5,000.00 2830.00 2,170.00 
4 หนูน้อยนักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 5,000.00    5,000.00 0.00 5,000.00 
5 นิเทศภายใน 2,000.00    2,000.00 0.00 2,000.00 
6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก 77,000.00    77,000.00 17421.00 59,579.00 
7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระพ้ืนฐาน 21,000.00    21,000.00 15952.00 5,048.00 
8 ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน 10,000.00    10,000.00 0.00 10,000.00 
9 ส่งเสริมผู้เรียนความเป็นเลิศ 21,500.00    21,500.00 2900.00 18,600.00 
10 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  122,870.00   122,870.00 0.00 122,870.00 
11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3,000.00    3,000.00 0.00 3,000.00 

รวม     282,370.00 46,503.00 235,867.00 
 



 

 
งานบริหารทั่วไป 

ลำดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มาของงบประมาณ (จำนวนเงิน) รวมเงิน
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ 
เงินอุดหนุนน เงินพัฒนา

ผู้เรียน 
เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 

12 ส่งเสรมิคุณธรรมประเพณีไทยและความสำคัญทางศาสนา 20,500.00    20,500.00 11500.00 9,000.00 

13 ความปลอดภัยในโรงเรียน 5,000.00    5,000.00 0.00 5,000.00 

14 ส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 5,000.00 10,000.00   15,000.00 0.00 15,000.00 

15 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี  105,000.00   105,000.00 42050.00 62,950.00 

16 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000.00    5,000.00 0.00 5,000.00 

17 ประชุมผู้ปกครอง“สนทนาศิษย์ลูก” 19,0000.00    19,000.00 0.00 19,000.00 
18 ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 5,000.00    5,000.00 0.00 5,000.00 

19 
ปรบัปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บำรงุรักษา ระบบสาธารณูปโภค
และอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

150,000.00  50,000.00 
 

200,000.00 149,366.09 
145,568.00 89,934.09 

20 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

50,000.00   
 

50,000.00 
4445.81 45,554.19 

21 
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนนุบริหารการจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 

34,000.00   
 

34,000.00 
23810.00 10,190.00 

22 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน 156,050.00    156,050.00 156050.00 0.00 
รวม     614,550.00 527789.90 86,760.10 



 

 
งานบริหารบุคคล 

ลำดับที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มาของงบประมาณ (จำนวนเงิน) รวมเงิน
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ 
เงินอุดหนุน เงินพัฒนา

ผู้เรียน 
เงนิรายได้ เงินอ่ืนๆ 

23 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 54,000.00  100,000.00 74,395.00 228,395.00 1,225.00 227,170.00 

24 
จัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

  50,000.00  50,000.00 7,000.00 43,000.00 

รวม     278,395.00 8,225.00 270,170.00 

 
 
 

งานบริหารงบประมาณ 
ลำดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มาของงบประมาณ (จำนวนเงิน) รวมเงิน

งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ 

เงินอุดหนุน เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 

25 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 5,000.00    5,000.00 4,552.00 488.00 

รวม     5,000.00 4,552.00 488.00 

 



 

ส่วนที่  ๔ 
สรุปผลงานดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564 

 
๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

จากการดำเนินการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กุลยุทธ์การบริหารงานและ         
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายในทุกด้านที่
มุง่ผลให้ผู้เรียน บุคลากรครู  ผู้บริหาร และสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนด
โดยกฎกระทรวง ดังนี้ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนา/ส่งเสริมความสามารถตามความถนัดและตามความสนใจของตนเองอย่าง
ครบถ้วนทุกด้าน  รวมทั้งได้รับการดูแลให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์พรอ้มทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ครูไดร้ับการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการให้ความรู้เพ่ิมเติม เกี่ยวกับวิชาที่สอนและการทํางาน 
3. สิ่งแวดลอมสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม มีสิ่งอํานวยความสะดวก 

เหมาะสมต่อการเปน็สถานที่สําหรับการศึกษาหาความรู้ 
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการทํางานและดําเนินการบริหารงานโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยใชหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งจากบุคลากรภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา 

6. สถานศึกษามีการจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
พร้อมต่อ การติดตามตรวจสอบจากต้นสังกัด 
 
2. งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ 
 

ชือ่งาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสําเร็จ 
ส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียปฐมวัย -  แบบรายงานโครงการ 

-  ภาพกิจกรรม 
-  แบบบันทึกพัฒนาการนักเรียน 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย -  แบบรายงานโครงการ 
-  ภาพกิจกรรม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

ลูกเสือน้อย จิตอาสา -  แบบรายงานโครงการ 
-  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนทุกคน 
-  ภาพกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระ
หลัก 

-  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู้ 
-  การปรับหลักสูตรใหเ้หมาะสมกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
-  แบบรายงานโครงการ 



 

-  ภาพกิจกรรม, การสอนเสริมเพ่ิมความรู 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอาน การเขียน การสอบ NT, O-
Net 
-  การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของครผูู้สอน 
-  รายงานการติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 
-  สมุดเยี่ยม/สมุดนิเทศก์ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระ
พ้ืนฐาน 

-  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู้ 
-  การปรับหลักสูตรใหเ้หมาะสมกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
-  แบบรายงานโครงการ 
-  ภาพกิจกรรม, การสอนเสริมเพ่ิมความรู 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ส่งเสริมผู้เรียนความเป็นเลิศ -  แบบรายงานโครงการ 
-  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนทุกคน 
-  ภาพกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-  ภาพกจิกรรม 

ส่งเสริมคุณธรรมประเพณีไทยและความสำคัญ
ทางศาสนา 

-  แบบรายงานโครงการ 
-  ภาพกิจกรรม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญกับหน่วยงานภายนอก 
-  การเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญของนักเรียน 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี 

-  แบบรายงานโครงการ 
-  ภาพกิจกรรม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ประชุมผู้ปกครอง “สนทนาศิษย์ลูก” -  แบบรายงานโครงการ 
-  รายงานการประชุม 
-  ภาพกิจกรรม 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บำรุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภคและอาคารสิ่งก่อสร้างของ
โรงเรียน 

-  แบบรายงานโครงการ 
-  รายงานการประชุม 
-  ภาพก่อนหลังการปรับปรุงซ่อมแซม 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารการ
จัดการและการจัดการเรียนการสอน 

-  แบบรายงานโครงการ 
-  รายงานการประชุม 
-  ภาพกิจกรรม 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 



 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน  -  แบบรายงานโครงการ 
-  รายงานการประชุม 
-  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจากการจัดหา
สื่อคอมพิวเตอร์ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

-  รายงานโครงการ 
-  การส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆ 
-  บันทึกการเขารวมการอบรม 
-  ภาพกิจกรรม 

จัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-  รายงานโครงการ 
 

 
 
4. ปัญหาและอุปสรรค 

1. ด้านผู้เรียน 
นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดแรงจูงใจในการศึกษา เนื่องจากปัญหาสภาพ

ครอบครัวของนักเรียน สภาพแวดล้อมในชุมชน  ขาดความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน รวมถึงการ
ดูแลเอาใจใส่ที่ไม่สม่ำเสมอและไม่สัมพันธ์กับทางโรงเรียน และพบปัญหาครอบครัวแตกแยก ทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนลดต่ำลง อันเนื่องมาจากนักเรียนขาดเรียนบ่อย  จนเป็นปัญหาในด้านการเรียน รวมถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนที่ไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความเคยชินในการปฏิบัติ เช่น  การฝึกฝนการ
อ่าน การเขียน เป็นต้น 

 
2. ด้านการจดการเรียนรู้ 
1)  มีครไูมค่รบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2)  หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
3)  ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอนมาก  ทำให้การจัดการเรียนรู้ไม่เต็มที่มากเพียงพอ 

 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
ขาดการนิเทศกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เนื่องมาจากภาระงานของผู้บริหาร  ซึ่งทำให้

กระบวนการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ของครูขาดกระบวนการและเทคนิคการสอน 
และขาดความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที ่ 5 
อภิปรายภาพรวม ปัญหา/อุปสรรค 

 
ภายใต้กรอบพันธกิจของโรงเรียนจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖4

เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในปีต่อไป 
 
ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา  (กลุ่มบริหารวิชาการ) 

การเรียนรู ้
-  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ นักเรียนที่ อ่อนได้รับการแก้ไขให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านเกณฑ์  นักเรียน ที่อยู่ระดับปานกลาง และระดับสูงได้รับการดูแลและพัฒนาให้ดี
ขึ้น ตามความสามารถและความถนัด 

-  ผู้เรียนเกิดความรู้ด้วยตนเองจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
-  ผู้เรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพ ตามความสามารถและความถนัด  
-  ผู้เรียนมีการนำความรู้ที่ได้ใช้ในการแก้ปัญหาและทักษะการใช้ชีวิต และครูมีทักษะวิธีในการจัดการ

เรียนการสอนที่ดีขึ้น 
ปัญหา/อุปสรรค 
- ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความคาดเคลื่อนไมตรงกับกำหนดการที่ตั้งไว้บ้าง 
- การจัดซือ้ – อุปกรณ์ ไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ไปบ้าง 
ข้อเสนอแนะโดยรวม 
- ครูทุกคนควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆ 
- ผเูรียนมั่นฝึกฝนในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห ์สังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาความคิด และ

นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา  (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
การเรียนรู ้
- การดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
- การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการจัดทำข้อมูลในชั้นเรียน ส่งผลให้ครูทราบพฤติกรรมและ

ปัญหาของนักเรียน 
- นักเรียนมีการเรียนรู้ การปรับตัว ในการเรียนและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
- นักเรียนมีการเรียนรู้ในการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย 
- ผู้ปกครอง และครู มีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นตามระเบียบวินัยและข้อกำหนดของโรงเรียน 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
-  การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมตรงกันทำให้เกิดปัญหาในเรื่องสถานที่ 

 
ขอเสนอแนะโดยรวม 
-  การวางแผนการดําเนินงาน การประสานงานกับบุคลากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 



 

ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
การเรียนรู ้
-  ในการดำเนินกิจกรรมสามารถบูรณาการกับกลมุสาระต่างๆได้ เช่น การทำโครงการ 
-  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง สามารถนำไปประยุกตใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
-  การได้รับการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล

เบื้องต้น 
-  การบูรณาการด้านการสอนของครูทุกกลุม่สาระเพ่ือการปรับเปลี่ยนเจตคติที่ถูกต้องในด้านต่างๆ 

เช่น ความถูกต้องในเรื่องเพศ พฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติด เป็นต้น 
การพัฒนา 
-  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับสารประชาสัมพันธ์  ทำใหทราบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

ภายในโรงเรียน 
-  การสร้างแรงจูงใจใหน้ักเรียนมีส่วนรว่ม 
-  การปรับกิจกรรมให้น่าสนใจ การสร้างเจตคติท่ีดีด้านสุขภาพ 
-  การพัฒนาเรื่องการจัดสิ่งแวดลอมด้านกายภาพภายในโรงเรียน 
ปัญหา/อุปสรรค 
-  การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีกิจกรรมที่มีนักเรียนเป็นส่วนร่วม  นักเรียนให้ความร่วมมือ เช่น 

การดูแลต้นไม้  การทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ  อาคารเรียน 
-  ในการดําเนินงานด้านเอกสารมีความล่าช้า อาจทำให้เกินระยะเวลาที่กำหนดบ้าง 
-  การบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนบางครั้งยังไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะโดยรวม 
-  ครูและนักเรียนมีการพูดคุยกันเพ่ือทำความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเพ่ือนักเรียน

จะได้มีส่วนรว่มมากขึ้น 
-  การประสานงาน และการขอความร่วมมือกับครูประจำชั้น  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึง

ความสำคัญของการดูแลสุขภาพ 
-  การแบ่งเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบใหน้ักเรียนมีส่วนรว่มในการดูแลสิ่งแวดลอมตา่งๆ 

 
ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 

การเรียนรู้ 
-  การขอคำปรึกษาจากผู้บริหาร และครูผู้มีประสบการณ์เพ่ือนำมาปฏิบัติงาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
-  การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
-  การนำประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงใหด้ีขึ้น 
การพัฒนา 
-  มีการพัฒนางานให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น 
-  การเรียนรู้ และความพยายามในการทำความเข้าใจงานในหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ปัญหา/อุปสรรค 
-  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน บางกลุ่มงานยังขาดประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่

ตรงกับสายงาน 
ข้อเสนอแนะโดยรวม 
-  การจัดบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถและความถนัดตรงกับกลุ่มงาน 



 

เอกสารอ้างอิง 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖4  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

ที่  66 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

.......................................................... 

 ด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  เพ่ือให้โรงเรียน
บ้านอ่าวน้ำบ่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และสอดคล้องสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
อาบน้ำบ่อ  ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ( NT/O-NET ) คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  เป็นกรอบในการพิจารณาและการ
ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช 2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการดำเนินงานโครงการและสามารถนำไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับงบประมาณที่ได้จัดสรรสามารถนำไปบริหารจัดการอย่างถูกต้อง
ตามแผนที่วางไว้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้  

1. คณะกรรมท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 
1.1  นายณัฐพร  สามารถ    ประธานกรรมการสถานศึกษา 
1.2  นายสันต์  คุม้บ้าน    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3  นายทิวา  ลิ่มสงวน    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีหน้าที่      ให้คำปรึกษา แนะนำการทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ให้เป็นไปตามนโยบายและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้ว 
2. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณและจัดทำเอกสาร    ประกอบด้วย 

2.1  นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.2  นางรพีพร นันทภักดิ์ หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
2.3  นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หน.กลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
2.4  นางหฤทัย นวลศรี หน.กลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
2.5  นางปัญญา ถากงตา หน.กลุ่มบริหารงานบุคล กรรมการ 
2.6  นางอมลวัทน์   วรรธนะวลัญช ์ ครู คศ.2         กรรมการและเลขานุการ 
2.7  นางสาวพัชรินทร์  อยู่เดช ครู คศ1    ผู้ช่วยเลขานุการ 



 

มีหน้าที่ วิเคราะห์โครงการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยยึด
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านอาบน้ำบ่อ  ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ( NT/O-NET ) คำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563  เป็นกรอบในการ
พิจารณาและการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
2564 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช 
2560  เพ่ือจะได้นำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เต็มความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการต่อไป 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  29   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

 

    

 
       (นายจารุวัฒน์   วิกรมธีรานันท์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
 

 

 

 

 

 

 



 

                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

ที ่.........................................   วันที ่  20  ตุลาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

  ตามที่ข้าพเจา นางหทัยรัตน์   เสี้ยมสอน ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ดําเนินการจัดทำข้อมูล “รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๖4  จํานวน ๑ ชุด” นั้น 

ในการนี้  การจัดดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบรอยแล้ว จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมตามแบบรายงานที่แนบมาดวยนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

      ลงชื่อ 
                                    ( นางหทัยรัตน์   เสี้ยมสอน) 

            หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
..............................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

      

      ลงชื่อ 
            ( นายจารุวัฒน์   วิกรมธีรานันท์) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
 

 

 



 

 

 

 


