
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการใช,จ.ายงบประมาณประจำป5 ป5งบประมาณ 2564  

 

ฝ"ายบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบที่ได6รับ งบที่ใช6ไป คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวนลัทพร มีแก6ว 2,000 2,000 - 

2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุSมสาระฯภาษาไทย 

นางสาวชฎาทิพยX พูนนาผล 2,830 2,830 - 

3 โครงการ สSงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรX และ

เทคโนโลยี 

นางสาวโรสนานี ทิพยXหมัด  

นางสาวศุภานิช อินตา 

65,000 6,000 5,000 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง

คณิตศาสตรX 

นางสาวนันทวดี ใจห6าว  

นางสาวอัสม`ะหX เส็นบัตร 

8,585 8,085 500 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพผู6เรียนกลุSม

สาระการเรียนรู6สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

ครูภัชรพร มีคล6าย 4,715 4,715 - 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

นางสุดารัตนX สุขเขียว นางสาว

พัชราพรรณ เพชรอาวุธ 

นางสาวพรนิภา วงษXถวิล และ

นางสาวกรรณิกา คงทอง 

20,000 20,000 - 

7 โครงการสSงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

การเรียนการสอนการงานอาชีพ 

นายธีระวัฒนX  ศรีภักดี, นางสาว

สุจิตรา  ศรีคง และนางสาวนง

ลักษณX   หอมหวล 

19,700 15,450 4,250 

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุSมสาระการเรียนรู6สุขศึกษา

และพลศึกษา 

นายปeยวัฒนX วิชัยดิษฐ   

และนายโอภาส  เกื้อสกุล 

12,100 9,000 3,100 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนกลุSมสาระการเรียนรู6ศิลปะ 

นางสุชิลา พงษXพุSม 8,120 8,120 - 

10 โครงการสSงเสริมผู6เรียนให6มีความรู6

และทักษะที่จำเปiนตามหลักสูตร 

นางสาวนลัทพร มีแก6ว 43,000 43,000  

11 โครงการ 1 ครู 1 ทักษะ 1 กลุSมสาระ

ฯ 1 ตัวแทน 

นางสาวนลัทพร มีแก6ว 35,000 30,000 5,000 

12  โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำ

ตำบล 

นางสาวนลัทพร มีแก6ว 20,000 15,000 5,000 

13 โครงการ พัฒนาระบบงานทะเบียน นางสาวนลัทพร มีแก6ว 20,070 20,070 - 

14 โครงการแก6ปjญหาผลการเรียน 0 ร 

มส 

นางสาวอัสม`ะหX เส็นบัตร 3,610 3,610 - 



ฝ"ายบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบที่ได6รับ งบที่ใช6ไป คงเหลือ 

15 โครงการพัฒนาห6องเรียนกลุSมสาระ

การเรียนรู6วิชาศิลปะ 

นางสุชิลา พงษXพุSม 24,000 20,000 4,000 

16 โครงการสSงเสริมความเปiนเลิศทาง

ศิลปะ  

นางสุชิลา พงษXพุSม 7,400 7,400 - 

17 โครงการแนะแนวการศึกษาตSอ นางสุชิลา พงษXพุSม 7,600 7,000 600 

18 โครงการปฐมนิเทศ นางสุชิลา พงษXพุSม 3,000 2,550 50 

19 โครงการปjจฉิมนิเทศ นางสุชิลา พงษXพุSม 7,590 7,590 - 

20 โครงการสSงเสริมความเปiนเลิศทาง

กีฬากรีฑา 

นายปeยวัฒนX วิชัยดิษฐ  

 และนายโอภาส  เกื้อสกุล 

18,000 18,000 - 

21 โครงการห6องเรียนกรีฑา นายปeยวัฒนX วิชัยดิษฐ  นาย

โอภาส  เกื้อสกุล  และนาย

จำเริญ ราชสุข 

6,500 - 6,500 

22 โครงการพัฒนาบ6านพักนักกีฬา นายปeยวัฒนX วิชัยดิษฐ   

และนายโอภาส เกื้อสกุล 

49,500 49,500 - 

23 โครงการสวนพฤกษศาสตรX 

 

นางสาวจิราวรรณ ศรีวรกร     

นางสาวศุภานิช อินตา    

 นางสาวนงลักษณX หอมหวน 

3,000 3,000 - 

24 

 

โครงการ  พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

นางสาวโรสนานี ทิพยXหมัด   

นางสาวพรนิภา วงษXถวิล  

 และนางสาวประภัสสร โยมา 

5,000 5,000 - 

25 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

จัดการเรียนรู6 

นางโสรดา โรมา,  

นางสาวบุษกร อุทัยรัตนX 

60,760 50,760 10,000 

26 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห6องสมุด

โรงเรียน 

นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล   

และนางสาวกรรณิกา คงทอง 

3,375 3,375 - 

27 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได6

แบบโครงงาน 

นางสาวจริยา ชุมกลัด 108,000 108,000 - 

28 โครงการโรงเรียนต6านทุจริต นางสาวจริยา ชุมกลัด 2,000 2,000 - 

29 โครงการทัศนศึกษาแหลSงเรียนรู6

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นางณัฐณิชา  ปราบนคร  80,000 60,500 19,500 

30 โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู6

สำหรับนักเรียนที่มีความต6องการ

พิเศษ 

นางณัฐณิชา  ปราบนคร  

และนางสาวจินดานุช ยวนเกิด 

 

 

4,000 4,000 - 



31 โครงการสSงเสริมนิสัยรักการอSาน นางสาวชฎาทิพยX พูนนาผล 6,126 6,126 - 

32 โครงการ “สานอนาคตการศึกษา 

CONNEXT ED” 

นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น ,  

และนายธีระวัฒนX  ศรีภักดี 

3,000 - 3,000 

33 โครงการรับสมัครนักเรียน นางสาวศุภานิช อินตา   

และนางสาวกรรณิกา  คงทอง 

6,000 6,000 - 

34 โครงการ 1 ครู 1 วิจัย นางสาวประภัสสร โยมา 

 และนางสาวโรสนานี ทิพยXหมัด   

4,000 4,000 - 

35 โครงการ 1โรงเรียน 1อาชีพ 1

ผลิตภัณฑX 

นางสุชิลา พงษXพุSม 5,000 3,500 1,500 

36 โครงการพัฒนาภูมิทัศนXในโรงเรียน 

เพื่อสSงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  

นางสุชิลา พงษXพุSม 3,500 3,500 - 

รวม 682,081 614,018 68,000 

ฝ"ายบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบที่ได6รับ งบที่ใช6ไป คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และ

สิ่งแวดล6อม 

 

นายธีระวัฒนX ศรีภักดี 348,000 348,000 - 

2 โครงการประชุมผู6ปกครองและชุมชน นางณัฐณิชา  ปราบนคร 11,000 5,600 5,400 

3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ นางสาวภัชรพร มีคล6าย 3,000 3,000 - 

4 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติด และอบายมุข 

นางณัฐณิชา ปราบนคร  

นางสาวนันทวดี ใจห6าว  

นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล , 

นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น 

5,520 5,520 

 

 

 

 

- 

5 โครงการโรงเรียนสSงเสริมสุขภาพ นางสาวสุจิตรา ศรีคง , นางสาว

ประภัสสร โยมา 

14,860 14,860 - 

6 โครงการวันสำคัญทางสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริยX 

 

นางสาวภัชรพร มีคล6าย 12,000 - 12,000 

7 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นางสาวจริยา ชุมกลัด 27,000 - 27,000 

8 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นางสาวจริยา ชุมกลัด 2,000 2,000 - 

9 โครงการประชาสัมพันธXสร6างสรรคX

โลกทัศนX 

 

นางโสรดา โรมา ,  

นางสาวบุษกร อุทัยรัตนX 

16,200 16,200 - 

10 โครงการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณXห6อง

โสตทัศนศึกษาและห6องเกียรติยศ 

 

นางโสรดา โรมา , นางสาว

บุษกร อุทัยรัตนX 

14,890 14,890 - 



รวม 454,470 415,470 39,000 

ฝ"ายบริหารงานงบประมาณ 

ที ่ โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบที่ได6รับ งบที่ใช6ไป คงเหลือ 

1 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป| ป|การศึกษา 

2565 

นางสาวพรนิภา วงษXถวิล 

 นางสาวโรสนานี ทิพยXหมัด 

 และนางสาวประภัสสร โยมา   

9,700 9,700 - 

2 โครงการสนับสนุนการทำงานภายใน

องคXกร 

นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น 565,120 534,120 31,000 

3 โครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป| นางสาวนันทวดี  ใจห6าว  

และนางสาวจันทนา  ฮั่นสกุล 

1,143,844 1,143,844 - 

รวม 1,718,664 1,687,664 31,000 

ฝ"ายบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบที่ได6รับ งบที่ใช6ไป คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาผู6บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสูSมืออาชีพ 

นางสาวนันทวดี  ใจห6าว  

และนางสาวจันทนา  ฮั่นสกุล 

100,000 50,000 50,000 

2 โครงการจ6างครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

นางสุดารัตนX สุขเขียว 402,000 402,000 - 

3 โครงการเสริมสร6างขวัญกำลังใจแกS

ผู6บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเจ6าหน6าที่ของโรงเรียน 

นางสาวนันทวดี  ใจห6าว  

และนางสาวจันทนา  ฮั่นสกุล 

6,800 800 6,000 

รวม 508,800 452,800 56,000 

ฝ"ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

ที ่ โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบที่ได6รับ งบที่ใช6ไป คงเหลือ 

1 โครงการระบบดูแลชSวยเหลือนักเรียน นางสาวภัชรพร มีคล6าย 32,685 26,685 6,000 

รวม 32,685 26,685 6,000 

รวมทั้งสิ้น 3,396,700 3,196,700 200,000 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำป;การศึกษา 2564 

โรงเรียนทFาอุแทพิทยา 

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

 จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำป7การศึกษา 2564 

ประกอบด@วย  53 โครงการ  

1. โครงการท่ีดำเนินการสำเร็จ จำนวน 33 โครงการ คิดเปLนร@อยละ 62.26 

2. โครงการท่ีดำเนินการไมNสำเร็จ จำนวน 20 โครงการ คิดเปLนร@อยละ 37.73 

 
 

ป#ญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 - ด@วยสถานการณTการแพรNระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายของทาง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห@ามจัด

กิจกรรมในลักษณะของการรวมกลุNม จึงไมNสามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมได@ 

 - ควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ อยNางน@อย 3 เดือนครั้ง เปLนการทบทวนผลการดำเนินงานท่ี

ผNานมาเพ่ือปรับเปล่ียนการดำเนินงานตNอไป 

 

 

 

 

 

62.26

37.73

โครงการจํานวนทั -งหมด 23 โครงการ

สําเร็จ

ไม่สําเร็จ



 

 


