
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 



บทนำ 
 

สภาพทั่วไป 
 

   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล 
ในปีการศึกษา 2524  ผู้ริเริ่มและวิ่งเต้นในการจัดตั้งโรงเรียนมีนายผ้าง สำลีพันธ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
ตำบลคลองฉนวน ได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านทำเรื่องร้องเรียน ผ่านอำเภอไปจังหวัด   จังหวัดจึงสั่งให้ นายผ้าง 
สำลีพันธ์   หาสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียน ซึ่งจะต้องมีเนื้อที่ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า  35  ไร่    ในที่ประชุมได้ตกลงกันว่า
จะต้องเอาที่ซึ่งเป็นป่าสงวนของหมู่บ้าน  ซึ่งนายประพิศ ณ นคร  ได้ทำเรื่องสงวนไว้เพื่อสร้างวัด โรงเรียน ป่าช้า หรือ
แล้วแต่ทางราชการจะประสงค์ทำอะไร  ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด  300  ไร่  แต่ที่ส่วนนี้ราษฎรได้บุกรุกเข้าทำสวน
ยางพาราหมดแล้ว    นายจิตร ส้มเกลี้ยง นายประสิทธิ์ ส้มเกลี้ยง และนายโสภา ไกรสิทธิ์  ได้แสดงความจำนง
จะยกที่ดินส่วนที่ตนเข้าไปครอบครองเพ่ือทำประโยชน์ให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน ซึ่งจะให้เป็นเนื้อที่  35  ไร่  
แต่ที่ดินส่วนนี้ไม่สามารถจะโอนกรรมสิทธิ์กันได้เพราะเป็นที่สงวนหวงห้ามของกรมป่าไม้   นายผ้าง  สำลีพันธ์  
จึงได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังป่าไม้เขต จ.สุราษฎร์ธานี  ป่าไม้เขต จ.สุราษฎร์ธานี  จึงทำเรื่องให้ นายผ้าง สำลี
พันธ์ , นายเติม หงส์ทอง   และนายสมบูรณ์  คุณสนอง  นำเรื่องไปกรมป่าไม้ที่กรุงเทพมหานคร  เพ่ือขออนุมัติ
จากกรมธนารักษ์  กรมธนารักษ์จึงอนุมัติให้ใช้ที่ดิน 35 ไร่  เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนได้  เมื่อได้สถานที่แล้ว
ทางจังหวัดจึงทำเรื่องเพื่อขออนุมัติเปิดโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาให้ทันใน   
ปี 2524  แต่ทางกรมสามัญตอบมาว่าโครงการเปิดโรงเรียนมัธยมประจำตำบลในเขตอำเภอเวียงสระไม่มีในปีนี้  
ไม่สามารถจะอนุมัติให้เปิดได้  นายผ้าง สำลีพันธ์ กับคณะได้กลับมาทำเรื่องใหม่ สำรวจความต้องการของ
ประชาชน และสำรวจรายชื่อเด็กที่จะเรียนต่อส่งไปยังจังหวัด เพื่อนำส่งกรมสามัญ  และอีกชุดหนึ่งนำไปให้   
นายบัญญัติ     บรรทัดฐาน  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง   รับปากว่าจะช่วยเหลือ  อยู่มาไม่นานกรมสามัญศึกษาคำสั่งให้เปิดโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเป็น
โรงเรียนมัธยมประจำตำบล  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต.คลองฉนวน  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี   

โรงเรียนได้เปิดเรียนวันแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524  โดยมีศกึษาธิการอำเภอเวียงสระ เป็น
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาวันที่  20  พฤษภาคม 2524  จังหวัดได้มีหนังสือสั่งการให้ นางสาวทิพวรรณ      
หวานแก้ว   อาจารย์ 1  โรงเรียนเวียงสระ มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียน 
คลองฉนวนวิทยา   และได้มีคำสั่งส่งตัว นางสาววันดี  ชาลก  ตำแหน่งครู 2  โรงเรียนเวียงสระมาช่วยราชการ
เป็นการภายใน  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีจำนวนนักเรียนในวันเปิดเรียน  66 คน  เปน็นักเรียนชาย 36 คน 
และนักเรียนหญิง 30 คน   

 

 

 



สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 

ตราประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

อักษรย่อ     ค.ว. 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

           

 

 

 

 
 

 
     “พระพุทธรูปปางลีลา” 

 

สีประจำโรงเรียน    “ฟ้า-แดง” 

 

ธงประจำโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 

 



ที่ตั้งและแผนผังการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ล ักษณะท ี ่ต ั ้ ง     โรงเร ียนคลองฉนวนว ิทยาต ั ้ งอย ู ่ ใน เขตตำบลคลองฉนวน อำเภอเว ียงสระ                                          
จังหวัดสุราษฎร์ธานี      เป็นชุมชนขนาดเล็ก  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ  สวนยางพารา 
   ทิศใต้   สวนยางพารา 
   ทิศตะวันออก  วัดสามัคคีธรรมาราม 

ทิศตะวันตก  สวนยางพารา 

สภาพพื้นที ่เป็นที่ราบเนินสูง ประขากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน นางนฤดี   ตุลารักษ์ 
 

 
 

ไปบา้นควนสงู ถนนซอยบา้นปากกา 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองฉนวน วดัสามคัคีธรรมาราม 



หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  นายมนตรี   ด้วงกูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ   นางพิศลดา   แสงระวี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    นายพงศ์ธร  เจริญกิจ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล   นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ 

การติดต่อสื่อสาร 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  085-0697789 
ฝ่ายวิชาการ   089-2875249 
ฝ่ายงบประมาณ    083-0951227 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   089-8719811 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล   083-3971518 

Website :    http://www.kcnvit.ac.th     
E-mail :    KCN_Vit@yahoo.com 
Facebook :   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ปีการศึกษา 2563 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูอ้  านวยการโรงเรยีนคลองฉนวนวิทยา ภาคีเครือขา่ย 

กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

กลุ่มบรหิารงาน
บคุคล 

กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

กลุ่มบรหิาร 
งานทั่วไป 

-งานบริหารวิชาการ 
-งานแผนงานบริหาร
วิชาการและระบบการ
เรียนรู้ 
-งานระบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-งานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอน 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนา
และคุณภาพการศึกษา 
-งานวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการ
เรียน 
-งานทะเบียนและ
บริการทางวิชาการ 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

-งานบริหารงาน

บุคคล 

-งานพัฒนาบุคลากร

และเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพปฎิบัติ

ราชการ 

-งานการรักษาวินัย

และออกจาก

ราชการ 

-เวรยามรักษาความ

ปลอดภัย 

-งานสวัสดิการ 
 

-งานบริหาร
งบประมาณและ
แผนงาน 
-งานการเงินและ
บัญชี 
-งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
-งานพัสดุ 
-งานแผนงาน
งบประมาณ 
 

-งานธุรการ 
-งานดูแลอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา 
-งานเวรรักษาการณ์ 
 

-งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-งานส่งเสริม
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
-งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-งานส่งเสริม 
พัฒนาป้องกัน 
แก้ปัญหานักเรียน 
-งานส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัยโรงเรียน 
-งานมาตรฐาน
ด้านยาเสพติด 
 

 

 

 

งานอ านวยการ งานกิจกานักเรยีน 
และกิจกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและเพศ ปีการศึกษา 2563 
 

ตำแหน่ง จำนวนคน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร - 1 1  
คร ู 4 11 15  
ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน - - -  

รวมข้าราชการครู 4 12 16  
พนักงานราชการ - - -  
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - - -  
ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) 3 - 3  
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) - - -  
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) - 1 1  
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) - - -  

รวมบุคลากรทางการศึกษา 3 1 4  
รวมทั้งสิ้น 7 13 20  

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ( ข้อมูล 18  พ.ค. 2563 ) 
 

ที ่ ชั้น จำนวนนักเรียน รวม จำนวน
ห้อง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 ม. 1 24 14 38 2  
2 ม. 2 14 19 33 2  
3 ม. 3 17 13 30 2  

รวมนักเรียน ม.ต้น 55 46 101 6  
4 ม. 4 8 23 31 2  
5 ม. 5 12 11 23 2  
6 ม. 6 5 14 19 2  

รวมนักเรียน ม.ปลาย 25 48 73 6  
รวมทั้งสิ้น 80 94 174 12  

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

 
 



ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
         ในปี 2565  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาระดับมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี 
    สมรรถนะ และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
    ศาสตร์พระราชา 
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพเด็กดี เก่ง และมีความสุข 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายตามความถนัด และความสนใจ เพ่ือมุ่งสู่อาชีพ 
5. สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริการและการเรียนรู้ 
7. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 
8. ระดมสรรพกำลังจากองค์กร ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
นักเรียน  : 1.  มีนิสัย  ใฝ่รู้  รกัการอ่าน  การค้นคว้า  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

                             คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                             เพ่ือการเรียนรู้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ 

    2.  มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                             พอเพียง และศาสตร์พระราชา 

    3.  มีคุณภาพเป็นเด็กดี เก่ง และมีความสุข 
    4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์   จิตสาธารณะ 
    5.  มีสมรรถนะ และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 

ครู  :      6.  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหาร :  7.  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
                   บริหารแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียน :   8.  เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  มารยาทงาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  อัธยาศัยดี มีทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แตล่ะมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

 

1. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีการศึกษา 2563 (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 

รายการ จำนวนคน (คน) จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 38 133,000  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 33 115,500  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 30 105,000  

รวม (คนละ 3,500 บาท) 101 353,500  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 31 117,800  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 23 87,400  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 19 72,200  

รวม (คนละ 3,800 บาท) 73 277,400  
รวมทั้งสิ้น 174 630,900  

 

          ( ข้อมูลจำนวนนักเรียน  ณ  วันที่ 18 พฤษภาคม  2563 ) 
 

2. ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำ 
    ปีการศึกษา 2563 
 

รายการ จำนวน 
(คน) 

จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

ม.ต้น (440/ภาคเรียน) 101 44,440 44,440 88,880  
ม.ปลาย (475/ภาคเรียน) 73 34,675 34,675 69,350  

รวม 174 79,115 79,115 158,230  
 

ในปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 39 โครงการ  97  กิจกรรม  แยกเป็นฝ่ายงาน ดังนี้ 
 

ที ่ ฝ่ายงาน จำนวนโครงการ  จำนวนกิจกรรม  หมายเหตุ 
1 บริหารงานวิชาการ 26 57  
2 บริหารงานบุคคล 4 6  
3 บริหารงานงบประมาณ 3 7  
4 บริหารงานทั่วไป 7 28  

รวม 40 98  
 

 



สรุปประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 
 

รายการ งบประมาณ 
ปีการศึกษา 
2563 (บาท) 

ยอดยกมาจาก 
ปีการศึกษา 2562 

(บาท) 

รวม (บาท) 

เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน) 
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน 630,900 16,700 647,600 

รวม 630,900 16,700 647,600 
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.  กิจกรรมวิชาการ   87,500 
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้
บำเพ็ญประโยชน์ 

  106,311.13 

3. กิจกรรมทศันศึกษา   60,000 
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

  112,000 

5. กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

  27,000 

รวม 158,230 234,581.13 392,811.13 
เงินรายได้สถานศึกษา 
1.  เงินประมูลโรงอาหาร 55,000 3,290 58,290 
2. เงินปาล์ม 20,000 5,446 25,446 
3. เงินค่าบำรุงหอประชุม 10,000 2,000 12,000 

รวม 85,000 10,736 95,736 
รวมทั้งสิ้น 874,130 262,017.13 1,136,147.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การจัดสรรตามสัดส่วน  จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,136,147.13 บาท 
 

ที ่ รายการจัดสรร งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2563 รวม (บาท) 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน 

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่า

ไฟฟ้า  
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์) 

180,000 - 20,000 200,000 

2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 40,000 - - 40,000 
3 ค่ากิจกรรมตามนโยบาย สพฐ 48,000 - - 48,000 
4 ค่าเดินทางไปราชการ  80,000 - - 80,000 
5 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 90,000 - - 90,000 
6 โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ 106,000 392,811.13 5,000 503,811.13 
7 โครงการฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 
26,600 - - 26,600 

8 โครงการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

26,000 - - 26,000 

9 โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป 51,000 - 70,736 121,736 
รวม 647,600 392,811.13 95,736 1,136,147.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2563 รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน 

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
1 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่

ศตวรรษท่ี 21 
- 20,000 - 20,000 ครูกนกกร 

ครูสุดารัตน์ 
2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - 4,500 - 4,500 ครูกนกกร 

ครูสุดารัตน์ 
3 โครงการแหล่งเรียนรู้ภายใน/

ภายนอก (ทัศนศึกษา) 
- 60,000 - 60,000 ครูกนกกร 

ครูสุดารัตน์ 
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
12,000 - - 12,000 ครูปริศนา 

5 โครงการพัฒนายกระดับผลการ
ทดสอบ โอเน็ต 

- 30,000 - 30,000 ครูปริศนา 

6 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 

3,000 - - 3,000 ครูสุชาดา 

7 โครงการการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยการเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับสื่อ 
โซเชียลมีเดีย (Social media) 

- 27,000 - 27,000 ครูสุชาดา 

8 โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - 3,000 - 3,000 ครูสุชาดา 
9 โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม

แนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 
904 “หลักสูตรพ้ืนฐาน” 

2,000 - - 2,000 ครูสุชาดา 

10 นิเทศบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2,000 - - 2,000 ครูสุชาดา 

11 โครงการประกันคุณภาพ 10,000 - - 10,000 ครูจุฑารัตน์ 
12 โครงการแข่งขันกีฬา - 20,000 - 20,000 ครูมนตรี 
13 โครงการลูกเสือ / นศท. - 22,811.13 - 22,811.13 ครูมนตรี 
14 โครงการ Open House - 10,000 - 10,000 ครูมนตรี 
       



ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2563 รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน 

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
15 โครงการสะเต็มศึกษา 4,000 - - 4,000 ครูพงศ์ธร 

ครูสุวัฒน์ 
ครูปริศนา 
ครูศิริมา 

16 โครงการค่านิยม 12 ประการ - 11,500 - 11,500 ครูกุลยา 
ครูนุชสรา 

17 โครงการส่งเสริมคุณธรรม - 7,000 - 7,000 ครูกุลยา 
ครูนุชสรา 

18 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ - 10,000 - 10,000 ครูศิริมา 
ครูประภากร 

19 โครงการแนะแนว/รับนักเรียน 4,000 - - 4,000 ครูสภาภรณ์ 
20 โครงการปฐมนิเทศ 2,000 - - 2,000 ครูสภาภรณ์ 
21 โครงการปัจฉิมนิเทศ - 10,000 - 10,000 ครูสภาภรณ์ 
22 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ 7,000 - - 7,000 ครูพิศลดา 
23 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 

- 112,000 - 112,000 ครูสุวัฒน์ 

24 โครงการโรงเรียนคุณภาพ - 45,000 - 45,000 ครูจุฑารัตน์ 
25 โครงการศาสตร์แห่งพระราชา 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
10,000 - 5,000 15,000 ครูพิศลดา 

ครูสุดารัตน์ 
26 ค่าวัสดุฝึกสอนสอบ 50,000 - - 50,000 ครูสุวัฒน์ 

ครูสุดารัตน์ 
รวม 26 โครงการ 106,000 392,811.13 5,000 503,811.13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2563 รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน 

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
1 โครงการพัฒนาครู บุคลากรใน

ศตวรรษท่ี 21  
80,000 - - 80,000 ครูจุฑารัตน์ 

2 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
สำหรับคร ู

6,600 - - 6,600 ครูประภากร 

3 โครงการด้วยรักและห่วงใย 20,000 - - 20,000 ครูประภากร 
4 โครงการ จ้างครูอัตราจ้าง 90,000 - - 90,000 ครูจุฑารัตน์ 

รวม 4 โครงการ 115,600 - - 115,600  
 

3. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2563 รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

อุดหนุน 
เงิน 

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
1 โครงการการเงินและบัญชี 6,000 - - 6,000 ครูพิศลดา 
2 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปี 
15,000 - - 15,000 ครูศิริมา 

3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างและ
จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ 

5,000 - - 5,000 ครูสุวัฒน์ 
ครูสุดารัตน์ 

รวม 3 โครงการ 26,000 - - 26,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปีการศึกษา 2563 รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน 

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม รายได้

สถานศึกษา 
1 โครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 
10,000 - - 10,000 ครูกุลยา 

2 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 10,000 - - 10,000 ครูเขมชาติ 
3 โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
10,000 - - 10,000 ครูเขมชาติ 

ครูนุชสรา 
4 โครงการ SBM 3,000 - - 3,000 ครูพงศ์ธร 
5 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 
- - 70,736 70,736 ครูพงศ์ธร 

6 โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

6,000  - - 6,000 ครูนุชสรา 
ครูเขมชาติ 

7 โครงการบริหารกลุ่มงาน
อำนวยการ 

12,000 - - 12,000 ครูพงศ์ธร 
ครูนุชสรา 
ครูพิมพ์ใจ 

รวม 7 โครงการ 51,000 - 70,736 121,736  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปงบประมาณตามโครงการ / กิจกรรม  
ปีการศึกษา 2563 ( ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 64 ) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับ ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ 

ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์  
ค่าโทรศัพท์) 

200,000 182,777.64 17,222.36  

2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 40,000 39,122.76 877.24  
3 ค่ากิจกรรมตามนโยบาย 

สพฐ 
48,000 47,553 447  

4 ค่าเดินทางไปราชการ  80,000    
5 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 90,000 90,000 0  
6 โครงการฝ่ายบริหาร

วิชาการ 
503,811.13    

7 โครงการฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

26,600    

8 โครงการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

26,000    

9 โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป 121,736    
\ 
 
 
 

ยอดเงินรวมทั้ง 4 ฝ่าย  เท่ากับ 678,147.13  บาท 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 503,811.13 บาท   คิดเป็นร้อยละ 74.29 
2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล   26,600.00 บาท   คิดเป็นร้อยละ      3.92 
3. ฝ่ายบริหารงบประมาณ   26,000.00 บาท   คิดเป็นร้อยละ   3.83 
4. ฝ่ายบริหารทั่วไป  121,736.00 บาท   คิดเป็นร้อยละ     17.95 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



โครงการ / กิจกรรม ปีการศึษา 2563 
 

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับ ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่

ศตวรรษท่ี 21 
20,000 14,846 5,154 ครูกนกกร 

ครูสุดารัตน์ 
2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4,500 4,500 0 ครูกนกกร 

ครูสุดารัตน์ 
3 โครงการแหล่งเรียนรู้ภายใน/

ภายนอก (ทัศนศึกษา) 
60,000 0 60,000 ครูกนกกร 

ครูสุดารัตน์ 
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
12,000 11,634 366 ครูปริศนา 

5 โครงการพัฒนายกระดับผลการ
ทดสอบ โอเน็ต 

30,000 26,286.50 3,713.50 ครูปริศนา 

6 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 

3,000 2,765 235 ครูสุชาดา 

7 โครงการการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยการเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับสื่อ 
โซเชียลมีเดีย (Social media) 

27,000 24,452 2,548 ครูสุชาดา 

8 โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 3,000 2,989 11 ครูสุชาดา 
9 โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม

แนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 
904 “หลักสูตรพ้ืนฐาน” 

2,000 1,900 100 ครูสุชาดา 

10 นิเทศบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2,000 2,000 0 ครูสุชาดา 

11 โครงการประกันคุณภาพ 10,000 2,759 7,241 ครูจุฑารัตน์ 
12 โครงการแข่งขันกีฬา 20,000 18,356 1,644 ครูมนตรี 
13 โครงการลูกเสือ / นศท. 22,811.13 4,580 18,231.13 ครูมนตรี 
14 โครงการ Open House 10,000 9,580 420 ครูมนตรี 
      



ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับ ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
15 โครงการสะเต็มศึกษา 4,000 0 4,000 ครูพงศ์ธร  ครูสุวัฒน์ 

ครูปริศนา  ครูศิริมา 
16 โครงการค่านิยม 12 ประการ 11,500 10,199 1,301 ครูกุลยา 

ครูนุชสรา 
17 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 7,000 6,016 984 ครูกุลยา 

ครูนุชสรา 
18 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000 8,629 1,371 ครูศิริมา 

ครูประภากร 
19 โครงการแนะแนว/รับนักเรียน 4,000 3,247 753 ครูสภาภรณ์ 
20 โครงการปฐมนิเทศ 2,000 1,800 200 ครูสภาภรณ์ 
21 โครงการปัจฉิมนิเทศ 10,000 6,415 3,585 ครูสภาภรณ์ 
22 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ 7,000 7,000 0 ครูพิศลดา 
23 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 

112,000 109,824 2,176 ครสูุวัฒน์ 

24 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

45,000 40,019 4,981 ครจูุฑารัตน์ 

25 โครงการศาสตร์แห่งพระราชา สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

15,000 11,542 3,458 ครูพิศลดา 
ครูสุดารัตน์ 

26 ค่าวัสดุฝึกสอน - สอบ 50,000 49,300 700 ครูสุวัฒน์ 
ครูสุดารัตน์ 

รวม 26 โครงการ 503,811.13 380,638.50 123,172.63  
 

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับ ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาครู บุคลากรใน

ศตวรรษท่ี 21  
80,000 54,897 25,103 ครูจุฑารัตน์ 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
สำหรับครู 

6,600 0 6,600 ครูประภากร 

3 โครงการด้วยรักและห่วงใย 20,000 14,787 5,213 ครูประภากร 
4 โครงการ จ้างครูอัตราจ้าง 90,000 90,000 0 ครูจุฑารัตน์ 

รวม 4 โครงการ 196,600 159,684 36,916  



 
3. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับ ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการการเงินและบัญชี 6,000 3,000 3,000 ครพิูศลดา 
2 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปี 
15,000 1,700 13,300 ครูศิริมา 

3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างและ
จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ 

5,000 4,680 320 ครูสุวัฒน์ 
ครูสุดารัตน์ 

รวม 3 โครงการ 26,000 9,380 16,620  
 
 

4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับ ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000 9,186 814 ครูกุลยา 
2 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 10,000 4,872 5,128 ครูเขมชาติ 
3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด

ยาเสพติด และอบายมุข 
10,000 7,265 2,735 ครูเขมชาติ 

ครูนุชสรา 
4 โครงการ SBM 3,000 400 2,600 ครูพงศ์ธร 
5 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 
70,736 70,442 294 ครูพงศ์ธร 

6 โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

6,000 4,137 1,863 ครูนุชสรา 
ครูเขมชาติ 

7 โครงการบริหารกลุ่มงาน
อำนวยการ 

12,000 10,586 1,414 ครูพงศ์ธร 
ครูนุชสรา 
ครูพิมพ์ใจ 

รวม 7 โครงการ 121,736 106,888 14,848  

 
 

 
 

 


