
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ค ำน ำ 
  

 การวางแผนงบประมาณเป็นมาตรฐานการจัดการทางการเงินประการหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล 
การจัดการทางการเงินมีความส าคัญต่อระบบงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท า
แผนปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการเสนอของบประมาณและบริหารงบประมาณตามแผน 
 ในการนี้งานแผนงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนดงตาลวิทยา อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อประกอบการของบประมาณดังกล่าว 
 โรงเรียนดงตาลวิทยาขอขอบคุณกลุ่มบริหาร บุคลากรทุกกลุ่ม/หมวด/งาน และคณะท างาน ที่ได้ให้การ
สนับสนุนในการท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จ่าสิบเอก                    
(จตุรงค์  กุลแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา 
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ส่วนที่  1 
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
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ส่วนที่  1  สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
1.สภาพปัจจุบัน   

โรงเรียนดงตาลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2521 โดยมี นายเจริญ  วรรลยางกูร เป็นผู้บริหาร คนแรก  มีผู้บริหารมาแล้ว  10 คน  ปัจจุบัน  
จ่าสิบเอก จตุรงค์ กุลแก้ว    ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคนที่ 11  

1. นายเจริญ วรรลยางกูร  พ.ศ.2521-2522 
2. นายสุวิทย์ เพชรรุ่ง   พ.ศ.2522-2523 
3. นายมานิตย์ เกตุสุข   พ.ศ.2523-2537 
4. นายปรีชา ปิยะสุวรรณ์  พ.ศ.2537-2539 
5. นายเกษม สดงาม   พ.ศ.2539-2542 
6. นายวีระพล เวชยางกูร  พ.ศ.2542-2544 
7. นายโกศล วาระนุช   พ.ศ.2544-2552 
8. นายโกวิทย์ ทองอยู่   พ.ศ.2552-2554 
9. นายสมบัติ พากเพียร  พ.ศ.2554-2559 
10. นายสิปปนนท์  คงอ่ิม               พ.ศ.2559-2562 
11. จ่าสิบเอกจตุรงค์  กุลแก้ว  พ.ศ.2562-ปัจจุบัน 

โรงเรียนดงตาลวิทยาได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564   ซึ่งการสร้างหลักสูตรเป็นไปตาม มาตรฐานและตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ 

ในการพัฒนาอาคารสถานที่ ได้รับความร่วมมือจาก นายพราว อ่วมเพ็ง อดีตก านันต าบลงิ้วราย 
ร่วมกับ นายด ารง สุทธิโยธิน  ศึกษาธิการอ าเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี นายสมมิตร  สกุลศักดิ์ อดีต
ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลตะลุงรวมทั้งคหบดีและชุมชนในท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 

ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ 
  1. อาคารเรียนแบบถาวร 216 ค   จ านวน  1  หลัง 
  2. อาคารเรียนแบบถาวร 216 ล   จ านวน  1  หลัง 
  3. อาคารหอประชุม 100/27   จ านวน  1  หลัง 
  4.  โรงฝึกงาน     จ านวน  1  หลัง 
  5. โรงอาหารทรงจั่ว    จ านวน  1  หลัง 
  6. บ้านพักครูทรงจั่ว    จ านวน  4  หลัง 
  7. อาคารเรียนกึ่งถาวร    จ านวน  2  หลัง 
  8. ส้วมนักเรียน     จ านวน  3  หลัง 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนห้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564) 

ส ารวจ  5 กรกฎาคม   2564 

มัธยมศึกษาตอนต้น   

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1/1 15 20 35 ม.2/1 17 19 36 ม.3/1 8 20 28 

ม.1/2 15 11 26 ม.2/2 25 8 33 ม.3/2 14 11 25 

ม.1/3 13 13 26 ม.2/3 24 11 35 ม.3/3 18 9 27 

รวม 43 44 87 รวม 66 38 104 รวม 40 40 80 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย     = 149 หญิง      =  122 รวมทั้งสิ้น    = 271 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.4/1 5 16 21 ม.5/1 7 13 20 ม.6/1 6 15 21 

ม.4/2 4 30 34 ม.5/2 9 17 26 ม.6/2 12 13 25 

ม.4/3 22 7 29 ม.5/3 23 0 23 ม.6/3 15 0 15 

รวม 31 53 84 รวม 39 30 69 รวม 33 28 61 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย     = 103 หญิง     =  111 รวมทั้งสิ้น    = 214 

สรุปจ านวนนักเรียนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย 
ระดับ จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาตอนต้น 9 149 122 271 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 103 111 214 

รวมทั้งสิ้น 18 252 233 485 
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  2565 (ปีการศึกษา 2564) 

บุคลากร 

วุฒิการศึกษา 

รวม 
สูงกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1. ฝ่ายบริหาร 1 - - - - - 1 
2. ครูอาจารย ์        
   - ปฏิบัติการสอน 2 3 6 16 - -  27 
   - ส่งเสริมการสอน - - - - - - - 
   - อัตราจ้าง - - 1 2 - - 3 
3. ลูกจ้าง        
   - ลูกจ้างประจ า - - - - 2 - 2 
   - ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น  3 3 7 18 2 0 33 
 

** ข้อมูลเมื่อ 7 กันยายน  2564 
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2. ข้อมูลสารสนเทศที่บ่งชี้ถึงสภาพปัญหา 

การวิเคราะห์บริบทด้านสภาพแวดล้อม 
การ SWOT โรงเรียน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน 

องค์ประกอบหลัก จุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน (W : Weaknesses) 

โครงสร้าง 
(Structure : S๑) 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
เป็นระบบระเบียบ 
2. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
ทุกกลุ่มงานบริหาร 
 

1. ภาระงานมีหลายหนา้ที่ท าให้ขาด
ความชัดเจนในการปฏิบตัิงาน 
2. โครงสร้างการบริหารงานมาก
เกินไป 
3. โครงสร้างอัตราก าลงัไม่มีความ
สมดุล บุคคลากรไม่สมดลุ 

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
(Strategy : S๒ ) 

 

๑.สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับแนวทางของ สพม.  สพฐ.และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. มีการทบทวน SWOT ให้สอดคล้องการ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
๓. มีความเหมาะสม ชัดเจนในแต่ละฝา่ยงาน 
4. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี 
พัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน 

๑. ปฏิบัติไมไ่ด้ตามยทุธศาสตร์ที่วาง
ไว้ทั้งหมด 
 
 

ระบบการด าเนินงาน 
(Systems : S๓) 

 

๑. โรงเรียนมีกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 
๒. ความร่วมมือของบุคลากรที่เข้มแข็ง 
๓. โรงเรียนมีการประสานกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อร่วมมือกันพัฒนานักเรียนให้การสนับสนุน
การบริหารสถานศึกษา 

1. ขาดการท างานเปน็ทีม 
2. เทคโนโลยบีางทีก็ไม่สามารถ
น ามาใช้กับบางงาน 
 
 

แบบแผนการบริหารจัดการ 
(Style : S๔) 

 

๑. ผู้บริหารเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการ
ท างาน มีการก าหนดกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. ผู้บริหารมอบหมายงานให้บุคลากรตาม
ความรู้ความสามารถและความถนัด 
๓. มีรูปแบบการท างานเป็นทีม 

๑.การติดตามและประเมินผลยังไม่
ต่อเนื่อง 
2. มีขั้นตอนมากท าให้ปฏิบัติงาน
ล่าช้า 
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องค์ประกอบหลัก จุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน (W : Weaknesses) 

บุคลากร 
(Staff : S๕) 

 
 

1.ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายผูบ้งัคับบัญชา 
2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
3.บุคลากรส่วนใหญ่ตรงตามสาขาวิชาเอก , 
บุคลากรใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง 
4.บุคลากรเห็นความส าคัญและมีความต้องการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 

1.การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่
เป็นไปตามบทบาททีไ่ด้รับมอบหมาย 
2. บุคลากรรับผิดชอบงานหลาย
หน้าที่มีภาระงานมาก  
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
3.บุคลากรบางคนขาดการตื่นตวัใน
การท างาน 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถบุคลากร 

(Skills : S๖) 

 

 

1.บุคลากรได้รับการพฒันาจากหน่วยงานต่างๆ 
มีความรู้ความสามารถและพฒันาตนเอง 
2.บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนมีความรู้ ความสามารถ ตรงตาม
วิชาเอก มีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี 

1.บุคลากรขาดความเข้าใจในการ
ด าเนินงานหลายประเภท 
2.งานพิเศษไม่ตรงความสามารถ 
3.ขาดครูที่มีความรู้ด้านวชิาคหกรรม 

 

ความนิยมร่วมกันของสมาชิก 
(Shared Values : S๗) 

 

1. มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ 
2. ปฏิบัติตามนโยบายของสถานศึกษา 

 

1.ขาดปฏิสัมพันธน์ดา้นการสื่อสาร
ภายในองค์กร 
2.ความชัดเจนไม่เพียงพอในการ
ประสานงาน 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก 

องค์ประกอบหลัก โอกาส(O : Opportunities) อุปสรรค(T : Threats) 

พฤติกรรมของผู้รับบริการ  
(Customer Behaviors : C) 

 
 

1.ชุมชนและโรงเรียนมีสว่นในการพัฒนา
การศึกษาร่วมกัน 
2.นักเรียนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ 
3.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ลักษณะที่พึงประสงค ์
4.นักเรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตาม
หลักสูตร, มีความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลย ี
5.มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนจากภายใน
องค์กรและนอกองค์กร 

1.ผู้ปกครองและผู้เรียนไม่เห็นความส าคัญ
ของการศึกษาเท่าที่ควร 
2.ความรับผิดชอบ ความมีวนิัยในตนเอง 
ค่อนข้างน้อย 
3.การใช้ระบบICT ยังไม่เปน็ไปอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
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องค์ประกอบหลัก โอกาส(O : Opportunities) อุปสรรค(T : Threats) 

การเมืองและกฎหมาย 
(Political and legal Factors : 

P) 
 
 

1.มีกฎหมาย กฎระเบียบเคร่งครัด มีการ
กระจายอ านาจและกฎหมายการศึกษาที่
ชัดเจน 
2.สถานศึกษาได้รับการสนับสนนุด้าน
การศึกษาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3.นโยบายต้นสังกัดมีระเบียบและแนว
ปฏิบัต ิ

 

1.การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบ่อยครั้ง 
2.การเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง 
3.ผู้ปกครองขาดความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายการศึกษา 

 

เศรษฐกิจ 
(Economic factors : E) 

 
 

1.ได้รับการสนบัสนุนจาก สพฐ  
และหน่วยงานตน้สังกัดหนว่ยงานเครือข่าย
ภายนอก 
2.มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
เพียงพอต่อการพัฒนา 

 

1.พื้นฐานครอบครัวของนักเรียนค่อนข้าง
ขาดแคลน 
2.ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ า 
3.ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาชีพรับจา้งรายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
4.เศรษฐกิจตกต่ าท าให้ไม่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

สังคมและวัฒนธรรม 
(Social – cultural Factors : S) 

 

1.ใกล้ชิดวัฒนธรรม สบืสานประเพณี 
2.ได้รับความร่วมมือกับชุมชนและ
ผู้ปกครอง 
3.คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถด้าน
การเกษตร เพาะปลูกชะอม และกระท้อน 
4.มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
อย่างหลากหลาย ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้น าชุมชน 

1.ครอบครัวแตกแยก  
2.ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ 
3.นักเรียนส่วนใหญ่มีครอบครัวที่แตกต่างกัน
ออกไปท าให้ส่งผลต่อจิตใจและพฤติกรรม
การเรียน 

เทคโนโลยี 
(Technological Factors : T) 

 

1.ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ 
สื่อสารจากหน่วยต้นสังกัด 
2.บุคลากรมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
3.ความพร้อมของห้องเรียน 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
สนใจและต้องการที่จะพัฒนาความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี 

1.ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมไม่
เสถียร 
2.ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี 
3.นักเรียนใช้เทคโนโลยีไม่ถูกวัตถุประสงค์ 
4.ขาดงบประมาณในกาจัดซื้อ 
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การหลอมสรุปเฉพาะประเด็น SWOT  ที่ส าคัญๆ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนดงตาลวิทยา โดยสรุปว่า 
แม้ว่าโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แต่ยังคงมีการทับซ้อนกันหลายหน้าที่ท าให้ขาด

ความชัดเจนในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ขาดความเข้าใจในการด าเนินงานหลาย
ประเภท แต่สถานศึกษาก็มีจุดแข็งในหลายด้าน ได้แก่ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางของสพม.  สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ  มีการทบทวน SWOT 
ให้สอดคล้องการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

อีกท้ังมีกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ร่วมกับความร่วมมือของบุคลากรที่
เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และมีการประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือร่วมมือกันพัฒนานักเรียน ที่ขาดไม่ได้คือความเป็นผู้น าของผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างในการท างาน 
และมีรูปแบบการท างานเป็นทีม ที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาทั้งสิ้น แต่ปัจจัย
ภายนอกก็มีผลเช่นกัน โดยปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษามาจาก ความไม่พร้อมด้านทุน
ทรัพย์ ด้านครอบครัว ของผู้รับบริการ และการเข้าถึงเทคโนโลยี ความไม่พร้อมของระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้จะต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหา ลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการสร้างคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
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3. ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

3.1 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 

ที ่ กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอุดหนุน ใช้ไป คงเหลือ กิจกรรมฯ ใช้ไป คงเหลือ 

 กลุ่มบริหารวชิาการ 463,026 251,928 211,098 604,932 244,352 360,580 
1 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(วิทย์ + คอม) 

87,500  
(วิทย์ 34,500 
คอม 53,000) 

61,382 
- วิทย์ (STEM) 8,401 
- วิทย์ (อุปกรณวิทย์) 7,000 
- วิทย์ (สัปดาห์วิทย์) 5,000 
 -คอม (ซื้อโต๊ะเก้าอี้) 
36,808 
- คอม (ล าโพง) 4,173 

26,118 
- วิทย์ 14,099 
- คอม 12,019  

188,372 
(วิทย์ 66,820 

 คอม121,552) 

188,012 
-วิทย์(ทัศนศึกษา) 66,460  
-คอม (ปรับปรุงห้อง)40,660 
- คอม (เช่าคอม) 80,892 

360 
- วิทย์ 360 
- คอม 0 

2 โครงการ ส่งเสรมิการเรียนการสอน
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  

13,404 - 13,404 - - - 

3 โครงการส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 

15,000 9,952 
- Christmas   5,000 
- English camp   4,952 
(Open House) 

5,048 - - - 

4 โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน(ไทย) 
 
 
 

18,000 14,129 3,871 - - - 
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ที ่ กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอุดหนุน ใช้ไป คงเหลือ กิจกรรมฯ ใช้ไป คงเหลือ 
5 โครงการ  ส่งเสรมิการเรียนการสอน

สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม   

13,500 9,591 3,909 - - - 

6 โครงการ ส่งเสรมิผูเ้รียนมีสุขภาพดีและ
มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสยัด้านกฬีา 

70,800 31,552 
- เปตอง 9,600 
- open house 1,950 
-กีฬา  20,002 

39,248 50,000 - 50,000 

7 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนวิชา
ศิลปะ 

89,822 15,737 
-ตู้เหล็ก 11,000 
- open house 4,737  

74,085 - - - 

8 โครงการพัฒนาเรียนการสอนวิชาคหกร
รมและอุตสาหกรรม 

70,000 42,685 
- ล าโพง 13,000 
- อุปกรณ์ไฟฟ้า 5,440 
- วัสดุสีทาบ้าน 2,345 
- อุปกรณ์ไฟฟ้า 1,720 
- open houseอุตฯ 5,390 
-อุตสาหกรรม  14,790 

27,315 
 

- - - 

9 โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการ
อ่าน 

30,000 11,900 18,100 - - - 
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ที ่ กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอุดหนุน ใช้ไป คงเหลือ กิจกรรมฯ ใช้ไป คงเหลือ 
10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจดัการ

เรียนการสอนและกระบวนการที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคญั (วิชาการ) 

19,000 19,000 0 69,660 - open house 30,700 38,960 
 

11 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- - - 296,900 
- ชุมนุม ลดเรียน นศท. 
35,000 

- ลส.เนตรนารี 
110,000 
- แนะแนว 38,000 
- ทัศนศึกษา 136,500 

25,640 
- แนะแนวศึกษาต่อ 6,000 
- ปัจฉิม 10,000 
- ลูกเสือ 7,930 
- ลดเวลาเรียน 1,710 

271,260 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผล 

28,000 28,000 
-รางวัล นร.ดี 2,155 
- หมึก 3,280 
- รถส่ง นร O-Net 1,000 
- ป้ายไวนิล 12,540 
- รถส่ง นร O-Net 2,000 
- รับใบประกาศ 1,800 
- ปพ.5 5225 

0 - - - 

13 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 8,000 8,000 0 
 
 

- - - 
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ที ่ กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอุดหนุน ใช้ไป คงเหลือ กิจกรรมฯ ใช้ไป คงเหลือ 
14 โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ 

ร้อยรักสามัคคี ท าความดีถวายใน
หลวง 

- - - - - - 

รวม 463,026 251,928 211,098 604,932 244,352 360,580 
 

ที ่ กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอุดหนุน ใช้ไป คงเหลือ กิจกรรมฯ ใช้ไป คงเหลือ 
 กลุ่มบริหารบุคคล 95,000 16,429 

 
78,571 - - - 

1 โครงการ พัฒนาบุคลากรครูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

95,000 16,429 
- อบรมเศรษฐกิจฯ 5,521 
- อบรม ว.21 3,970 
- กรอบรูป 1,695 
- printer 5,243 

78,571 - - - 

รวม 95,000 16,429 
 

78,571 - - - 
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ที ่ กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอุดหนุน ใช้ไป คงเหลือ กิจกรรมฯ ใช้ไป คงเหลือ 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 107,010 4,243 102,767 10,000 - 10,000 

1 โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   

74,000   1,743 72,257 - - - 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน   25,010  2,500 
- ปีใหม่ 2,000 
- วันมาฆบูชา 500 

22,510 10,000 - 10,000 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และโรคเอดส์ 

4,000 - 4,000 - - - 

4 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยใน
โรงเรียน 

4,000 - 4,000 - - - 

 รวมทั้งหมด 107,010 4,243 102,767 10,000 - 10,000 
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ที ่ กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอุดหนุน ใช้ไป คงเหลือ กิจกรรมฯ ใช้ไป คงเหลือ 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ 43,627 38,535 5,092 - - - 

1 โครงการพัฒนางานกลุม่บริหาร
งบประมาณ 

43,627 38,535 
- คอมพัสดุ 12,990 
- เล่มแผนงาน 1,045 
- วัสดุส านักงาน 13,337 
-  เครื่องปริน 5,243 
- ป้ายงานแผนงาน 5,920 
 

5,092 - - - 

 รายจ่ายประจ า 618,800 
-ค่าไฟฟ้า 420,000 
- น้ ามัน 70,000 
- โทรศัพท์ 3,600 

- อินเตอร์เน็ต 25,200 
- กระดาษ 50,000 
-หมึก ไข 50,000 

518,169 
-ค่าไฟฟ้า 420,000 
- น้ ามัน 31,342 
- โทรศัพท์ 749 
- อินเตอร์เน็ต  

- กระดาษ 26,800 
-หมึก ไข 39,278 

100,631 
0 

38,658 
2,851 

- 
23,200 
10,722 

   

 งบส ารองจ่าย 108,000 37,762 70,238    
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ที ่ กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอุดหนุน ใช้ไป คงเหลือ กิจกรรมฯ ใช้ไป คงเหลือ 
 กลุ่มบริหารทั่วไป 548,166 540,269  7,897 - - - 

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพกลุ่มบริหารทั่วไป 

120,700 
- อนามัย 13,000 
- ประชาสัมพนัธ์ 
39,600 
- โสตทัศนปูกรณ์
 55,000 
- โรงเรียนธนาคาร 2,500 
- ธุรการ 10,600 

112,906 
-อนามัย 7,998 
- ประชาสัมพนัธ์ 39,236 

- โสตทัศนปูกรณ์
 55,000 
- โรงเรียนธนาคาร 2,500 
- ธุรการ 8,172 

 7,794 
5,002 
364 

0 
0 

2,428 

- - - 

2 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ 
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม                                 
   

427,466 
- วัสดุซ่อมแซม 90,000 
- ถังดับเพลิง 18,000 
- วัสดุปา้ยไวนิล 20,000 
- ท าความสะอาดฯ 
2,000 
* ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเรียน 297,466    
(เงินเหลือจ่ายปีงบ 2563) 

427,363 
- วัสดุซ่อมแซม 89,897 
- ถังดับเพลิง 18,000 

- วัสดุปา้ยไวนิล 20,000 
- ท าความสะอาดฯ 2,000 
- เงินเหลือจ่ายปีงบ 2563 

    297,466    

103 
103 

0 
0 
0 
 

0 

- - - 

 รวมทั้งหมด 548,166 540,269  7,897 - - - 
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สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564   
 

ที ่ กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอุดหนุน ใช้ไป คงเหลือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป คงเหลือ 
1 กลุ่มบริหารวิชาการ 463,026 251,928 211,098 604,932 244,352 360,580 
2 กลุ่มบริหารบุคคล 95,000 16,429 78,571 - - - 
3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 43,627 38,535 5,092 - - - 
4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 107,010 4,243 102,767 10,000 - 10,000 
5 กลุ่มบริหารทั่วไป 548,166 540,269 7,897 - - - 
 รายจ่ายประจ า 618,800 518,169 100,631    
 งบส ารองจ่าย 108,000 37,762 

70,238 
- - - 

รวม 1,983,629 1,407,335 576,294 614,932 244,352 
370,580 
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3.2 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

โครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
1 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

 

การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ นโยบาย
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน มีความคล่องตัว 
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 

 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 100 ข้อที่ 4 
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โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท้ัง 8 กลุ่มสาระ
ฯ  เพิ่มข้ึนอย่างน้อย  6  กลุ่มสาระฯ  
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของผู้เรียนทั้ง 5 
กลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3  กลุ่มสาระฯ  
3. ครผูู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการเรยีนการสอนทุก
ภาคเรยีน                
4. ครผูู้สอนทุกคนมีการจัดการเรยีนการสอนโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
5. ครผูู้สอนทุกคนมีการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา
สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรูทุ้กภาคเรียน 
6. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคญั 
7. ฝ่ายบริหารวิชาการมีการประชุมคณะกรรมการใน
ฝ่ายอย่างน้อยภาคเรยีนละ  4  ครั้ง 
8. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80   มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมทุกกิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ   
(2/63) เพิ่มขึ้น 6  กลุ่มสาระฯ : ไทย คณติ สุขะ สังคม การงานฯ 
อังกฤษ  (ร้อยละ 100) 
(1/64) เพิ่มขึ้น 5  กลุ่มสาระฯ : ไทย คณติ สุขะ สังคม ศิลปะ  
(ร้อยละ 83.33) 
ร้อยละผลส าเรจ็ = 91.67 
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของผู้เรียนทั้ง 5 กลุม่สาระฯ 
ม.3  เพิม่ขึ้น : ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ 
ม.6 เพิ่มขึ้น : ไทย วิทย์ คณิต 
ร้อยละผลส าเรจ็ = 100 
3. ครผูู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการเรยีนการสอนทุกภาคเรียน               
4. ครผูู้สอนทุกคนมีการจัดการเรยีนการสอนโดยน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
5. ครผูู้สอนทุกคนมีการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ทุกภาคเรียน 
6. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
7. ฝ่ายบริหารวิชาการมีการประชุมคณะกรรมการในฝา่ยอย่างน้อย
ภาคเรยีนละ  4  ครั้ง 
8. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80   มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทุก
กิจกรรม 
สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 81.81 

ข้อที่ 2,3,5,6 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
2 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผลการศึกษา
ให้มีคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับช้ัน 
2) ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) ผู้เรียนร้อยละ 80  มีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศกึษาก าหนดโดยไม่ขดักับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม4) ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มคีวามพึงพอใจต่อกิจกรรมทุก
กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย เชิงคุณภาพ 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 6  กลุ่มสาระ 
2) ผลการสอบวดัระดับชาติทั้ง 5 กลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 3  กลุ่มสาระ 
3) ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินความรูค้วาม
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4) ทุกกลุ่มสาระฯ มีผลการเรียน 0 ร มส ไม่เกิน ร้อย
ละ 5 
 
 
 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 95.31 
 

ข้อที่ 2,3,5,6 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
3 
 

โครงการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ของผู้เรียน
ด้านภาษาไทย 

1) นักเรียนมผีลการเรียนในระดับ 0 ร มส ลดลง 
2) นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับผลการ

เรียน 3- 4 เพิ่มมากขึ้น  
3) นักเรียนระดับช้ัน ม.3 และม.6 มผีลการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) วิชา
ภาษาไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 

4) กลุ่มสาระภาษาไทยมีการพัฒนาครูโดยมีการ
อบรมหรือประชุมกลุม่สาระ 

5) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจตอ่กิจกรรมทุก
กิจกรรม  

 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 96.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 2,3,5,6 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
4 โครงการอ่านเฉลิม 

พระเกียรติฯ ร้อยรัก
สามัคคี ท าความดีถวาย
ในหลวง 
 

1) นักเรียนสามารถอ่าน และเขยีนสือ่ความอยู่ใน
ระดับดีไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 

2) นักเรียนส่งสมุดบันทึกรักการอ่านเมื่อสิ้นสดุภาค
เรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจตอ่กิจกรรมร้อย
ละ 60 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 60 ข้อที่ 2,3,5,6 
 

5 
 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร ์

1. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับผลการเรยีน 
3-4 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 
2.ผูเ้รียนมีผลการเรียนในระดับ 0,ร,มส ไม่เกินร้อยละ 
5 
3.ผูเ้รียนในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 มีคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพิ่มขึ้นจากเดิม 
4.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทุก
กิจกรรม ร้อยละ 80 

 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 2,3,5,6 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
6 

 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค ์
 คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
๑. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพิ่มขึน้จากเดิม ร้อยละ 
2 

๒. ผลการทดสอบระดบัชาติของผู้เรยีนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นจากเดมิ ร้อยละ 2 

๓. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ด้านระบบปฏิบตัิการ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ พัฒนาทักษะ และการใช้
โปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆ 

๔. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ในการค้นคว้าหาข้อมลู 
จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็  

๕. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร ์

เชิงคุณภาพ 
1. ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนอยู่ในระดับดี 

2. เจตคติทีด่ีของผู้เรยีนต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ในระดับด ี

 
 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 90 
 

ข้อที่ 2,5,6 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
7 โครงการส่งเสริม

การเรียนการสอน 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

1) นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 60 
2) นักเรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80 
3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัด
ระดับชาติของนักเรียนเพ่ิมขึ้น  

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 80 
 

ข้อที่ 
1,2,3,5,6,7 
 

8 โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีความรู้และ
ทักษะทางภาษาต่าง 
ประเทศ 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของ
ผู้เรยีนเพิ่มสูงขึ้น  

2) ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น  

3) ผู้เรยีนร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทุก
กิจกรรม  

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 83.33 
 

ข้อที่ 2,5,6 
 

9 โครงการส่งเสริมผู้เรียน
มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัย 
ด้านกีฬา 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีสุข
นิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง รู้จักป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดและภาวะเสี่ยงทางเพศ 
 
 
 
 
 
 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 80 

 
 
 
 

ข้อที่ 2,5,6 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
10 โครงการ

พัฒนาการเรียน
การสอนวิชา

ศิลปะ 

 

1) ส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอน 
วิชาศิลปะ โดยจัดซื้อวัสดสุ านักงานและวัสดุที่ใช้ในการผลติ
สื่อการเรียนการสอนของ 
กลุ่มสาระศลิปะ   
2) จัดซื้อวัสดุฝึกด้านศิลปะ เพื่อสง่เสริมนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรมนักเรียน    
3) ส่งเสริมนักเรียนร่วมฝึกและอนรุักษ์ 
ดนครีไทย   
4) ส่งเสริมนักเรียนร่วมฝึกการขับร้อง และประกวดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม   
นักเรียน และในโอกาสต่างๆ 
5) ส่งเสริมนักเรียน/ฝึกดรุิยางค์  
เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน และ 
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนตาม 
โอกาสที่เหมาะสม    
 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 85 
 
 
 
 

ข้อที่ 2,5,6 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ทักษะวิชาอุตสาหกรรมและ
วิชาคหกรรม 
 

1.นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ร้อยละ 60 
2. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ ปฏิบัติจริงในการ
ท างาน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างน้อย ร้อย
ละ 75 
3.นักเรียนท างานให้ได้ผลงาน ผลผลิตและสามารถ
สร้างเป็นรายได้เสริมอย่างน้อย ร้อยละ 30 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 62.5 
 
 
 
 

ข้อที่ 2,5,6 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
12 
 

โครงการส่งเสริม กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับบริการแนะแนวครบทั้ง 5 
นักเรยีนทุกคนเข้าชุมนุมตามที่สนใจและถนัด 
นักเรียนได้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือฯ และนักศึกษาวิชา
ทหาร 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจตอ่กิจกรรมร้อยละ 60 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 100 ข้อที่ 1,2,5 
 

13 โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมี
คุณภาพทั้ง 3 มาตรฐาน ร้อยละ 85 
 
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมร้อยละ 80 
 
สถานศึกษา ครู นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
มาตราฐานที่ก าหนดทุกมาตราฐาน 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 100 ข้อที่ 2,3,4,5,6 
 

14 
 

โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิต
การอ่าน 
 

นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมดุไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ครูเข้าใช้บริการห้องสมุดไมต่่ ากว่าร้อยละ 50 

ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจตอ่กิจกรรมร้อยละ 60 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 81.33 ข้อที่ 2,3,5,6 
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โครงการกลุ่มบริหารบุคคล 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การพัฒนาระดับ

โรงเรียน 
1 
 

โครงการพัฒนา
บุคลากรครูเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดย
การศึกษา 
ดูงาน 

เชิงปริมาณ 

1.ครูทุกคนไดไ้ปศึกษาดูงาน 

2.ครมูีความพึงพอใจในการไปศึกษาดูงานโรงเรยีน ร้อยละ 
85 

3.ครูปฏิบัติหนา้ที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการทุก
คน ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนดง
ตาลวิทยา จ านวน  36  คน ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ พัฒนาบุคลากรครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานโดยการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา และ 
เดินทางไปราชการ  

 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 96.47 
**ศึกษาดูงานไมส่ามารถด าเนินการได ้

 

ข้อที่ 3,4 
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โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การพัฒนา

ระดับโรงเรียน 
1 

 
 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ของ
นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้มีวินัย  ตระหนักและมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเอง    ครอบครัว   และสังคม  
รักและเทิดทูนสถาบันชาติ   ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 เลือกน าหลักธรรมไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวัน 
   3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์  มีความ
ประพฤติที่ดีเป็นพลเมืองดีของสังคม   
  4. นักเรียนร้อยละ 90 ประพฤติตนดี และสรรค์หา
นักเรียนที่เป็นแบบอย่างยกย่องเกียรติคุณห้องละ 2 คน 
  5. นักเรียนร้อยละ 90 ประพฤติปฏิบัติตนดี   มีความ
กตัญญูต่อพ่อแม่  และผู้มีพระคุณ 
  6. นักเรียนร้อยละ 90 ประหยัดและออม  รู้จักใช้
ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  อนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  7. ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมทุกกิจกรรม 
 
 
 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 90 ข้อที่ 1,2,3 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การพัฒนา

ระดับโรงเรียน 
2 

 
โครงการระบบ
การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

1. ผู้ปกครองทุกคนเข้าประชุมรบัทราบนโยบายของโรงเรียน 
การจัดการเรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ครูที่ปรึกษาประจ าชัน้ 
2.นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาดูแลช่วยเหลือเต็มตาม
ศักยภาพ 
3.นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
4. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 90 ข้อที่ 1,3,4 
 

3 
 

โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายา
เสพติดและโรค
เอดส์ในโรงเรียน 

นักเรียนดงตาลวิทยาทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านระเบียบ
วินัย ห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์ 
 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 80 
 

ข้อที่ 1 
 

4 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 

เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในปกครองระบบประชาธิปไตยอย่าง
ถูกต้อง 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 80 
 

ข้อที่ 1,5,6 
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โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
1 
 

โครงการพัฒนาปรับภูมิทัศน์และ
ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียน
ดงตาลวิทยา 

- สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่ม
รื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
- อาคารเรียนและอาคารประกอบ อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน มั่งคง ปลอดภัย 
- คณะครู นักเรียน และบุคลากร สามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 80 
 

ข้อที่ 4 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
กลยุทธ์การ
พัฒนาระดับ

โรงเรียน 
2 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนและ ชุมชนสัมพันธ์ 
 

พัฒนางานสารบรรณ งานยานพาหนะ งาน
โสตฯ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธนาคารให้เป็น
ปัจจุบันและบริหรอย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนรู้จักการออมเงิน 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เว็บไซต์ 
วารสารโรงเรียน แผ่นพับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 

ครู นักเรียน บุคลากรได้รับบริการงานอนามัย
และโภชนาการที่ดี 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
สัมพันธ์ร้อยละ 90 

 

 

สรุปร้อยละผลส าเรจ็ = 90 
 

ข้อที่ 1,4,5,6 
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1.  ด้านงบประมาณ 
     (1)  งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนการใช้เงิน 5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  22.72 
     (2)  งบประมาณค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนการใช้เงิน   16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  72.72 
     (3)  งบประมาณค่าใช้จ่ายมากกว่าแผนการใช้เงิน  1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.54 
2.  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
     (1)  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด  6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  27.27 
     (2)  ผลการด าเนินงานสูงกว่าตัวชี้วัด  16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  72.72 
 (3)  ผลการด าเนินงานต่ ากว่าตัวชี้วัด  0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานทุกกิจกรรม 

กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ   22 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 
ได้รับรายงานผลการด าเนินงาน  22 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่  2  
ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน์  

“โรงเรียนดงตาลวิทยามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี เด่นดีด้วยวิชาการสู่
มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”  

อัตลักษณ์ “ มีน้ าใจ  ยิ้มไหว้  ทักทายกัน”    
เอกลักษณ์ “ รักสะอาด  มารยาทงาม ” 
ค าขวัญ  “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี” 

พันธกิจ 
“ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และ มีคุณธรรมจริยธรรม สู่มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป้าหมาย 
           ๑.จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความรู้ มีทักษะและ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
            ๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
            ๓.บุคลากรและผูเ้รียนยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
            ๔. สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมีความเป็น
พลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีทักษะการด ารงชีวิตสู่
มาตราฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ทุกกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ 
๒. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
๓.เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ  และความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๔. สนับสนุน งบประมาณ วัสดุ สื่อ นวัตกรรม ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
๕.เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก ากับติดตาม นิเทศ และประเมินผล วิจัยพัฒนาและรายงานผล

อย่างชัดเจน 
เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก 
  ๑.  เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กท่ัวไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการ/นอกเขต
บริการและลดอัตรา การออกกลางคันของนักเรียน 
  ๒.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ๓.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  ๔.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๕.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  ๖.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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กลยุทธ์การพัฒนาระดับโรงเรียน 

๑.สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม ๑๒ ประการ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

 ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
๓.พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
๔. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๕.  สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ   

สู่มาตรฐานสากล 
๖.ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
๗.ส่งเสริมการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
บุคลากรและนักเรียน 

 
ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ผลผลิตที่  1  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ด้านปริมาณ    - นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

ด้านคุณภาพ    - นักเรียน ร้อยละ  100  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ด้านเวลา         - นักเรียนร้อยละ 98  เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภายใน 3 ปี 
ด้านต้นทุน      - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 3,500  บาท / คน/ปี 
ผลผลิตที่  2  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ด้านปริมาณ     - นักเรียนที่เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4   
 ด้านคุณภาพ     - นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ด้านเวลา - นักเรียนร้อยละ 100  เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ภายใน 3  ปี 
 ด้านต้นทุน - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจ านวน  3,800  บาท  / คน/ปี 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
การประมาณการรายรับแหล่งที่มาเงินงบประมาณ 

1.เงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรรตามรายหัวนักเรียน  
  ภาค 2/2564  เป็นเงิน    798,500   บาท 
  ภาค 1/2565  เป็นเงิน   798,500   บาท 

ยอดยกมาปีงบประมาณ  2564   +576,294 บาท 
  รวม    2,173,294 บาท 

2. เงินปัจจัยพื้นฐาน     ยังไม่ได้รับจัดสรร 
3.เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น    220,000 บาท    

           เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย    180,500 บาท    
  รวม      400,500 บาท  

ยอดยกมาปีงบประมาณ  2564   +355,048 บาท 
รวม      755,548 บาท 

4. ค่าเครื่องแบบ  ชั้น ม.1-ม.3    121,950 บาท  
    ชั้น ม.4-ม.6     101,650 บาท 

5. ค่าอุปกรณ์  ชั้น ม.1-ม.3       56,910 บาท 
  ชั้น ม.4-ม.6        49,220 บาท 

 6.ค่าหนังสือเรียน 
ชั้น ม.1       70,296 บาท 
ชั้น ม.2       60,786  บาท 
ชั้น ม.3       79,680 บาท 
ชั้น ม.4       74,736 บาท 
ชั้น ม.5        91,494 บาท 
ชั้น  ม.6       71,004 บาท 

รวม      447,996 บาท 
7.  เงินรายได้สถานศึกษา 

(1) ภาคเรียนที่ 2/64     242,000 บาท 
(2) ภาคเรียนที่ 1/64    308,000 บาท 

รวม       550,000 บาท 
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การประมาณการรายจา่ย 
  1.รายการจ่ายเงินอุดหนุน    1,597,000 บาท (เฉพาะปีงบ 2565)  

งบรายจ่ายประจ า    621,600 บาท จัดสรรดังนี้ 
1. ค่าไฟฟ้า (35,000 x 12)  420,000 บาท 

   2.  ซ่อมยานพาหนะ น้ ามัน แก็ส  48,000 บาท 
   3.  ค่าโทรศัพท์ (300 x 12)  3,600  บาท 

4. ค่าอินเตอร์เน็ต (2,500 x 12)  30,000 บาท 
5. ค่ากระดาษ A4   50,000 บาท 

 6. ค่าหมึก/ไข     50,000 บาท 
 7. ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน 20,000 บาท 
*อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน  

ดังนั้น เงินอุดหนุน 975,400   บาท (คิดเป็น 100%)     จัดสรรดังนี้ 
-  งบกลาง (งบส ารองจ่าย)       97,540 บาท 
-  งบกลุ่มบริหารวิชาการ      487,700 บาท 
-  งบกลุ่มบริหารงานทั่วไป      146,310 บาท    
-  งบบริหารกิจการนักเรียน      97,540 บาท    
-  งบบริหารงานบุคคล        97,540   บาท    
-  งบบริหารงบประมาณ         48,770 บาท   

* งบเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2564     576,294 บาท  
 2.จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น , ม.ปลาย   530,032 บาท 
  -โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฯ 40,140 บาท 
  - โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    223,400 บาท 

- โครงการวิทยาศาสตร์ฯ     10,000 บาท 
- โครงการภาษาต่างประเทศ    4,520  บาท 
- กีฬาสี       50,000 บาท 
- โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ 80,892 บาท 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  9,880  บาท 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 10,000 บาท 
- โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  101,200 บาท 
รวมทั้งสิ้น      530,032  บาท 

คงเหลือ      225,516 บาท 
            3. จ่ายค่าเครื่องแบบ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น        121,950 บาท 
               จ่ายค่าเครื่องแบบ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   101,650 บาท 
               5. จ่ายค่าอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น              56,910 บาท 
                  จ่ายค่าอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย              49,220 บาท 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
เงินอุดหนุนรายหัว และ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แผนการใช้จ่ายงบพัฒนาตามกลยุทธ์  (เงนิอุดหนุน)   
ฝ่ายงาน ช่ือโครงการ รวม 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
45,840 

1.โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 45,840 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 97,540 

1.โครงการ พัฒนาบุคลากรครเูพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ    97,540 
2.โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 97,000 

(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
กลุ่มบรหิารงาน 
กิจการนักเรยีน 

97,540 

1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   41,280 
450  (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

2. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงคข์องผู้เรียน   ๔๕,๖๙๐ 
3.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส ์ 5,625 
4. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 4,945 
5.โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาส าหรับครู 2,000 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
149,240  

  
  
 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 74,749 
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ ์ 15000 (รายจ่ายประจ า) 
3.โครงการส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 6,000 
4.โครงการธนาคารโรงเรียนดงตาลวิทยา 2,500 
5.โครงการยานพาหนะ 70,000 (รายจ่ายประจ า) 
6.โครงการพัฒนางานสวสัดิการ - 
7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนและชุมชนสมัพันธ์                                                                        45,100 
8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการและสารบรรณ 20,891 
9.โครงการพัฒนาส านักงานธรุการและห้องอ านวยการ ๓๐,๗๐๐ (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
10.โครงการจัดซื้อเครื่องบดละเอยีดกิ่งไม้และจดัท าเตาเผาขยะของโรงเรียน 70,000 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
11.โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในโรงเรียน 4๐,0๐๐ (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
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แผนการใช้จ่ายงบพัฒนาตามกลยุทธ์  (เงินอุดหนุน)  ต่อ  
ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
487,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 55,370 
8,770 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22,520 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลการศึกษาให้มีคุณภาพ 35,520 

4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

38,000 

5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

15,520 

6.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

10,000 

7.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 16,990 

8.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        16,500 

9.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านกีฬา  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

20,800 

10.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 59,345 

11.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

30,000 

12.โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรตฯิ ร้อยรักสามัคคี ท าความดีถวายในหลวง   0 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

ชื่อโครงการ รวม 
13.โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่าน 27,600 

14.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 5,520 

15.โครงการสารสนเทศโรงเรียนดงตาลวิทยา 1,000 

16.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 6,700 

5,500 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

17.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ออนไลน์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) 

18,000  
(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

18.โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารวิชาการ 92,760 
96,000 

(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

19.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเกียรติยศ 52,300 
(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

20.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี 33,555 

21.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 0 

รวม 487,700 
รวมเงินอุดหนุนปีงบ 65 
รวมเงินเหลือจ่ายปีงบ64 

877,860 
454,220 
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แผนการใช้จ่ายงบพัฒนาตามกลยุทธ์  (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
   

ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม 

 
 
 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

40,140 

 
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 223,400 

 
3.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10,000 

 

4.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4,520 

 

5.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะ
นิสัยด้านกีฬา  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

50,000 

 

6.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี 

๘๐,๘๙๒ 

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๙,๘๘0 
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ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม 
กลุ่มบรหิารงาน 
กิจการนักเรยีน 

 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน  

10,000 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 

1.โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  101,200 

รวม 530,032 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
เงินรายได้สถานศึกษา 603,750 จัดสรรดังนี้ 

ที ่ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอ่ืนๆ 

(รายได้สถานศึกษา) 

 เงินรายได้สถานศึกษา (603,750) 
 

1 ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 65,000 

2 เงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว  

1 คน 9,000 บาท (ครูผู้สอน) 

1 คน 7,000 บาท(แม่บ้าน) 

276,000 

 รวมทั้งสิ้น 341,000 
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ปฏิทินกิจกรรม/ โครงการ ปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนดงตาลวิทยา 
ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ภาคเรยีนที่ 2/64 นิทรรศการชุมนมุ ครูมัลลิกา 
2 ตุลาคม 64 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ/ศิลปหัตถกรรม ครูวันทนา 
3 

ต.ค.๖๔ 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมคหกรรมและเกษตรกรรม ครูมาโนช 

ครูนันทวัฒน์ 
4 ต.ค.64 พัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ   ครูจุร ี
5 ต.ต.64 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเกียรติยศ ครูจุร ี
6 ต.ต.64 โครงการส่งเสริมและพัฒนาส านักงานธุรการและห้องอ านวยการ นางอัจฉราวด ี
7 ต.ค. 2564 

 
 

- ประชุมคณะกรรมการการปรึกษาส าหรับครู 
- ก าหนดกิจกรรม วัน เวลา และสถานท่ี 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนนิงาน 

ครูกัญญารัตน ์

8 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเสนอ แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2566 

งานแผนงาน 
งานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
9 ต.ค. ๖๔ การบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย  

(กล้องวงจรปิด) 
ครูชุติมา 

10 ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนอุตสาหกรรม ครูมาโนช 

11 ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนคหกรรมและเกษตรกรรม ครูนันทวัฒน์ 

12 ต.ค. – ธ.ค. 
2564 

 
 

- ประชุมคณะกรรมการ 
- ก าหนดกิจกรรม วัน เวลา และสถานท่ี 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ครูกัญญารัตน ์

13 ต.ค.-พ.ย. ๖๔ กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์   และห้องส านักงาน ครูอินทิรา 
14 ต.ค.๖๔-พ.ค.๖๕ กิจกรรมเช่าคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอน ครูอินทิรา 
15 ต.ค.๖๔-พ.ค.๖๕ กิจกรรมเช่าคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอน ครูอินทิรา 
16 ต.ค.๖๔-ส.ค.๖๕ กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนงานธุรการและสารบรรณ ครูอัจฉราวด ี
17 ต.ค.-พ.ย. ๖๔ การบริหารจัดการกลุม่บริหารงานบุคคล ครูอัจฉราวด ี
18 1 ต.ค.64 – 

30 ก.ย. 65 
โครงการส่งเสริมผู้เรยีนมีสุขภาพดแีละมสีุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยดา้น
กีฬา 

ครูประกาย 

19 ๑ ต.ค. ๖๔ 
ถึง 

๓๐ พ.ค. ๖๕ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ครูจิรภัทร 
ครูนราพร 

20 ๑ ต.ค. ๖๔ กิจกรรมจดัท าเอกสารระบบการดแูลฯ ครูจิรภัทร 
21 ๑ ต.ค. ๖๔ 

ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕ 
นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ครูนราพร 

ครูวันทนา 
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ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

22 
๑ ต.ค. ๖๔, 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

นักเรียนเอื้ออาทรผู้อื่น กตัญญตู่อผู้มีพระคุณ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 

ครูนราพร 
ครูศุภนดิา 
ครูธนภรณ ์

23 ๑ ต.ค. ๖๔, 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

กิจกรรมอตัลักษณ์ยกระดับคณุธรรม สพฐ. ครูนราพร 

24 ๑ ต.ค. ๖๔ 
 

ประชุมคณะกรรมการนักเรยีนวางแผนตามนโยบายของทางโรงเรียน 
  

ครูทศพร 
 

25 4 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

ส่งเสริมนักเรียนฝึกและอนรุักษ์ดนตรีไทย นายวีระศักดิ ์

26 10 ต.ค. 64 ปรับปรุงและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ครูจุร ี
27 

๑๒ ต.ค. ๖๔ 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
(รัชกาลที่ ๙) 

ครูกัญญารัตน ์

28 ๒๑ ต.ค. ๖๔ วันปิยมหาราช ครูจิรภัทร 
29 พ.ย. 64 การจัดตั้งผู้ก ากับกอง  ครูประกาย 
30 พ.ย.64 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน ครูพรากร 
31 พฤศจิกายน 64 สอบธรรมศึกษา ครูทศพร 
32 พฤศจิกายน 64  กิจกรรมความเป็นเลิศทางกีฬา 

แข่งขันศิลปหัตถกรรม เขต 1 ลพบุรี  
ครูประกาย 
ครูคณติชา 

33 พ.ย.64 ส่งเสริมและส่งเสรมิ สนับสนุนสญัญาณอินเทอรเ์น็ต ครูจุร ี
34 พ.ย. 64 / พ.ค. 65 การจัดตั้งชุมนุม  

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้
ครูมัลลิกา 
ครูศุภนดิา 

35 พ.ย. 64 /ธ.ค. 64 ทัวร์มหาวิทยาลยัและสถานประกอบการ ครูวิลาวลัย ์
36 พ.ย.-ธ.ค. 64 กิจกรรมความเป็นเลิศทางกีฬา 

แข่งขันกีฬา ระดับ ภาค   
ครูประกาย 

37 พ.ย.๖๔-ก.ค.๖๕ กิจกรรมดูแลและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครูอัจฉราวด ี
38 พ.ย.๖๔-มิ.ย.๖๕ กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน ครูชุติมา 
39 พ.ย.๖๔-ก.ค.๖๕ กิจกรรมจดัป้ายนเิทศ ครูอัจฉราวด ี
40 พ.ย.๖๔-ก.ค.๖๕ กิจกรรมดูแลและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครูอัจฉราวด ี
41 

พ.ย.64/ก.ย. 65 
 

กิจกรรมโรงเรียนสขีาว 
- แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสขีาว 
- อบรมนักเรียนแกนน า 
- น าเสนอผลการด าเนินงานในแตล่ะระดับช้ัน 

ครูประกาย 

42 1 พ.ย. 64, 
16 พ.ค. 65 

อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ครูวาสุชล 

43 1-30 พ.ย.. 64 จัดซื้อแอมป์ร้องคาราโอเกะ นายวีระศักดิ ์
44 1-30 พ.ย.. 64 ส่งเสริมนักเรียนด้านศลิปะ นายอัยสิทธิ ์
45 8 พ.ย.64 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ ครูจุร ี
46 ๒๐ พ.ย.๖๕ ท าค าสั่งคณะกรรมการนักเรียนประจ าปีการศึกษา ครูทศพร 
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ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

47 24 พ.ย.64 ส่งเสริม พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน ครูจุร ี
48 25 พ.ย. 64 การจัดพิธีเข้าประจ ากอง 

ลูกเสือ –  เนตรนารมี. 1 
ครูประกาย 

 
49 25 พ.ย. 64 การจัดพิธีถวายราชสดดุี ณ โรงเรยีน  และ จังหวัด-ลูกเสือพัฒนา ครูประกาย 
50 30 พ.ย. 64, 

31 พ.ค. 65 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครูกัญญารัตน ์

51 ธ.ค. 64 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรยีน ครูศุภนดิา 
52 ธันวาคม 64 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
ครูประกาย 

53 ธ.ค. 2564 - ด าเนินการกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการ
ให้การปรึกษาส าหรับครู (ออนไลน์)  

ครูกัญญารัตน์และ
คณะฯ 

54 ธ.ค.64 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 65  ครั้งท่ี 1 งานแผนงาน 
55 1-29 ธ.ค. 64 จัดซื้อเครื่องดนตรสีากลและดุริยางค์ นายอัยสิทธิ ์
56 1 ธ.ค. 64 

 
- กิจกรรมวันเอดส์โลก 
 

ครูประกาย 

57 
๔  ธ.ค. ๖๔ 

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช(รัชกาลที่ ๙) 

ครูนราพร 

58 21 - 25 ธ.ค. 64 แนะแนวนักเรียน ป.6   ครูวิลาวลัย ์
59 28 ธ.ค.64 ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 65  ครั้งท่ี 1 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
60 ๓๐ ธ.ค.  ๖๔ วันข้ึนปีใหม่ ครูคณติชา 
61 

๓๐ ธ.ค. ๖๕ 
วางแผนเปิดสภานักเรียนโรงเรยีนดงตาลวิทยาประจ าปีการศึกษา ครูทศพร 

 
62 ม.ค. 65 การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ครูประกาย 
63 ม.ค. 65 นิทรรศการศึกษาต่อ ม.3 ม.6    ครูวิลาวลัย ์
64 ม.ค. 65 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการติดตามผล 0 ร มส และมผ ครูศุภนดิา 
65 

ม.ค. 65 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) *บูรณาการร่วมกับกลุม่
สาระวิทยาศาสตร ์

ครูเบญจวรรณ 

66 มกราคม 65 กิจกรรมมารยาทไทย   ครูนราพร 
67 มกราคม 65 กิจกรรม 1 คน 1 กีฬา    ครูประกาย 
68 มกราคม 65 กิจกรรมความเป็นเลิศทางกีฬา 

 แข่งขันกีฬา ระดับ ประเทศ 
ครูประกาย 

69 มกราคม 65 นิทรรศการวิชาการ ครูประกาย 
70 ม.ค. - ก.พ. 65 นักศึกษาวิชาทหาร ครูทศพร 
71 ม.ค. - มี.ค. 2565 - สรุปประเมินผลโครงการและน าเสนอในที่ประชุมครู  ครูกัญญารัตน์และ

คณะฯ 
72 ๑ ม.ค.-๑ ก.ค. ๖๕ กิจกรรมการเยีย่มบ้านนักเรียน ครูจิรภัทร 
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73 
๓ ม.ค. ๖๕ กิจกรรมความปลอดภัยใส่ใจเผชิญเหต ุ

ครูจิรภัทร 
ครูคณติชา 

74 10 ม.ค.65 ตอบปัญหาวิชาการ ครูมัลลิกา 
75 10 ม.ค. 65, 

31 พ.ค. 65 
พัฒนาห้องสมุดและส่งเสรมิการคน้คว้า ครูรัชฎาพร 

76 ๑๕ ม.ค. ๖๕ ประชุมคณะกรรมการนักเรยีน ครูทศพร 
77 17-21 ม.ค.65 นิเทศการเรียนการสอน ครูจุร ี
78 

18 ม.ค. 65 
กิจกรรมคา่ยพัฒนาและส่งเสรมินกัเรียนด้วยกระบวนการเรยีนรู้ 
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ครูสายถวิล 

79 
ก.พ. 65 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมมอบขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่มผีลการ
เรียนดเีด่น 

ครูมัลลิกา 

80 ก.พ.65 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ครูศุภนดิา 
81 ก.พ.65 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ(open house)   ครูจิรภัทร 
82 ก.พ.๖๕ กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ครูมาโนช 
83 ก.พ. 2565 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูกัญญารัตน์และ

คณะฯ 
84 ก.พ. 2565 จัดแฟ้มการประเมินภายในสถานศึกษา ครูกัญญารัตน์และ

คณะฯ 
85 ก.พ.๖๕ กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ครูชุติมา 
86 ๑๔  ก.พ. ๖๕ วันมาฆบูชา ครูนราพร 
88 ๑๕ ก.พ. ๖๕ ประเมินผลการท างานและสรุปงานของคระกรรมการนักเรียน  ครูทศพร 
89 15 ก.พ.65 ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปญัหาในการจัดการเรยีนการสอนงานวิจัย 

ในช้ันเรียน 
ครูจุร ี

90 18 ก.พ.65 Open House (เปดิบ้านวิชาการ) และแนะแนวศึกษาต่อ ครูจุร ี
91 30 ก.พ. 65, 

31 ส.ค. 65 
สารคดีสร้างสรรค์ : ก่อเรื่องสร้างภาพ   ครูกัญญารัตน ์

92 มี.ค. 65 ปัจฉิมนิเทศ ครูวิลาวลัย ์
93 

มี.ค. 65 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจดัท าและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ครูศุภนดิา 

94 มี.ค. 65 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมขวัญก าลังใจนักเรียนที่จบหลักสตูร ครูศุภนดิา 
95 มีนาคม 65 สรุปและรายงานผล ภาค 2/64 ครูวันทนา 
96 มีนาคม 65 สรุปและรายงานผล ภาค 1/64 ครูประกาย 
97 มี.ค. 2565 - น าเสนอรายงานต่อโรงเรียน ครูกัญญารัตน ์
98 มี.ค. 65 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 65  ครั้งท่ี 2 งานแผนงาน 
99 

๑ มี.ค. ๖๕ 
เตรียมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจ าปีการศึกษา และก าหนดวัน
เลือกตั้งประธานนักเรยีน  

ครูทศพร 

100 21 มี.ค.65 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูพิริยา 
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101 29 มี.ค. 65 ส่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการปีงบประมาณ 65 ภาคเรียนที่ 
2/64 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

102 ๓๐ มี.ค. ๖๕ วารสารดงตาลทรรศน ์ ครูวันทนา 
103 เม.ย. 65 ติดตามผลนักเรยีน   ครูวิลาวลัย ์
104 เม.ย. 2565 

 
- จัดท ารายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา SAR เสนอต่อ สพม. 
ลพบุร ี

ครูกัญญารัตน์และ
คณะฯ 

105 เม.ย. 65 กิจกรรมรับนักเรียน ครูมัลลิกา 
106 ภาคเรยีนที่ 1/65 การแข่งขันนอกสถานศึกษา ครูประกาย 
107 พ.ค. 64 การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  ครุภณัฑแ์ละ      เอกสารอ้างอิงกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ครูประกาย 

 
108 พ.ค. 65 ทุนการศึกษา ครูวิลาวลัย ์
109 พ.ค. 65 จัดป้ายนิเทศ ครูวิลาวลัย ์
110 พ.ค. 65 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรยีน ครูศุภนดิา 
111 พ.ค.65 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน ครูพรากร 
112 พ.ค. 2565 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ครูมัลลิกา 
113 พ.ค. 65 กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ   ครูมัลลิกา 
114 พ.ค. 65 กิจกรรมการท าบัตรประจ าตัวนักเรียน  ครูกัญญารัตน ์
115 พ.ค. 65 กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษา ครูมัลลิกา 
116 พ.ค. 65 ส่งเสริมและส่งเสรมิ สนับสนุนสญัญาณอินเทอรเ์น็ต ครูจุร ี
117 20 พ.ค.65 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ ครูจุร ี
118 ๒๒  พ.ค. ๖๕ วันวิสาขบูชา ครูนราพร 
119 31 พ.ค. 65 

 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ครูประกาย 

120 มิ.ย.65 กิจกรรมที่ 4 English Camp นางสาววิลาวัลย ์
121 มิถุนายน 65 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน ครูวันทนา 
122 มิถุนายน 65 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
ครูประกาย 

123 มิ.ย. 2565 สรุปประเมินโครงการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมคร ู ครูกัญญารัตน ์
124 มิ.ย. ๖๕ กิจกรรมวันไหว้คร ู ครูนราพร 
125 ๒  มิ.ย. ๖๕ กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้า พระบรมราชิน ี
ครูนราพร 

126 24 มิ.ย.65 ส่งเสริม พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน ครูจุร ี
127 ๒๔ มิ.ย. ๖๕ 

 
เตรียมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยวางแผนตาม
นโยบายของทางโรงเรยีน 

ครูทศพร 
 

128 25 มิ.ย 65 วันสุนทรภู ่ ครูรัชฎาพร 
129 26 มิ.ย. 65 

 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิ ครูประกาย 

130 26 มิ.ย. 65 กิจกรรมลูกเสือต้านภยัยาเสพตดิ ครูประกาย 
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131 ก.ค. 65 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการติดตามผล 0 ร มส และมผ ครูศุภนดิา 
132 กรกฎาคม 65 กิจกรรมป้ายนิเทศความรูส้ังคมศึกษา  ครูชนกนันท์ 
133 กรกฎาคม 65 กีฬาคณะส ี ครูประกาย 

ครูคณติชา 
134 ก.ค. 65 กิจกรรมที่ 1  จัดท าสารสนเทศโรงเรียน ครูพิริยา 
135 ก.ค.65 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 65  ครั้งท่ี 3 งานแผนงาน 
136 1 ก.ค. 64 การจัดพิธีเนื่องในวันสถาปนาคณะลูก เสือแห่งชาติ-ลูกเสือพัฒนา ครูประกาย 

 
137 ๑ ก.ค.๖๕ 

 
วางแผนการอบรมแกนน าสภานักเรียน ครูทศพร 

138 
๘ ก.ค. ๖๕ 

ประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิประชาธิปไตยหารือเรื่องการอบรมแกน
น าสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ครูทศพร 
 

139 ๑๒ ก.ค. ๖๕ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ครูคณติชา 
140 ๑๕ ก.ค. ๖๕ อบรมแกนน าสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครูทศพร 
141 ๑๘ ก.ค. ๖๕ ประเมินผลการท างานและสรุปการอบรมแกนน าสภานักเรียน  ครูทศพร 
142 ๒๒ ก.ค. ๖๕ สรุปรายงานการอบรมแกนน าสภานักเรียนเป็นรูปเล่ม ครูทศพร 
143 25 ก.ค.65 โครงงานบูรณาการสืบสานภูมิปญัญาไทยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง ครูจุร ี
144 ๒๗ ก.ค. ๖๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.๑๐ ครูนราพร 
145 29 ก.ค. 65 วันภาษาไทยแห่งชาต ิ ครูรัชฎาพร 
146 29 ก.ค.65 ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 65  ครั้งท่ี 3 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
147 ส.ค. 65 กิจกรรมทัศนศึกษา  

และศึกษาแหล่งเรียนรู ้
ครูวิลาวลัย ์

148 ส.ค. 65 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมมอบขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่มผีลการ
เรียนดเีด่น 

ครูมัลลิกา 

149 ส.ค.65 กิจกรรมจดัซื้อสารเคมี – อุปกรณท์างวิทยาศาสตร ์ ครูธนภรณ ์
150 

ส.ค..65 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์(A-MATH,คิดเลข
เร็ว, โซดูกุ) 

ครูพิริยา 

151 ส.ค. 64 กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน นางสาวมัลลิกา 
152 สิงหาคม 65 กิจกรรม วันอาเซียน    ครูวันทนา 
153 สิงหาคม-กันยายน กิจกรรม 1 คน 1 กีฬา     ครูคณติชา 
154 ๑๑ ส.ค. ๖๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ ครูนราพร 
155 15-19 ส.ค.65 นิเทศการเรียนการสอน ครูจุร ี
156 15 ส.ค.65 ส่งโครงการปีงบประมาณ 2566  ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
157 16-29 ส.ค. 65 พิจารณาจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ2566 กลุ่มบรหิาร 

งานแผนงาน 
158 

18 ส.ค.65 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ ครูสายถวิล 
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159 18 ส.ค. 65 สัปดาห์ห้องสมุด กัญญารตัน ์
160 30 ส.ค.65 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ าป ี งานพัสด ุ
161 ก.ย. 2565 

 
น าผลจากการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในครั้งต่อไป 

ครูมัลลิกา 

162 ก.ย. 65 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจดัท าและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ครูศุภนดิา 

163 กันยายน 65 สรุปและรายงานผล ภาค 1/65 
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 

ครูวันทนา 

164 กันยายน 65 กรีฑาคณะสี  ครูประกาย 
ครูคณติชา 

165 กันยายน 65 กิจกรรมความเป็นเลิศทางกีฬา  
กีฬา-กรีฑา ระดับจังหวัด  

ครูประกาย 
ครูคณติชา 

166 กันยายน 65 สรุปและรายงานผล ภาค 1/64  
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2564  

ครูประกาย 
ครูคณติชา 

167 ก.ย.65 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 งานแผนงาน 
168 16 ก.ย.65 ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปญัหาในการจัดการเรยีนการสอนงานวิจัย 

ในช้ันเรียน 
ครูจุร ี

169 19 ก.ย. 65 บันทึกผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี งานพัสด ุ
170 20 ก.ย. 65 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง งานพัสด ุ
171 24 ก.ย. 65 ส่งสรุปโครงการปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรยีนที่ 1/2565) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งานแผนงาน 

172 30 ก.ย.65 บันทึกข้อความสรุปข้อเท็จจริง งานพัสด ุ
173 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์คณติศาสตร์ ครูพิริยา 
174 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๓ เทศการภาษานานาชาติ นางสาววิลาวัลย ์

นางสาวประภาพร 
175 ตลอดปีการศึกษา 1 ห้องเรียน 1  กิจกรรมความดี ร้อยรกัสามัคคีลูกดงตาล ครูชนกนันท์ 
176 ตลอดปีการศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก ครูจุร ี
177 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ครูศุภนดิา 
178 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาทักษะทางภาษา นางจุรี 
179 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมคติธรรมหน้าเสาธง ครูชนกนันท์ 
180 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมไหว้พระ ท าบุญ วันธรรมสวนะ ครูนราพร 
181 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอ่าน ครูวาสุชล 

ครูกัญญารัตน ์
182 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 2 สุดยอดนักอ่าน ครูวาสุชล 

ครูรัชฎาพร 
183 

ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ซ่อมแซมโต๊ะ/เก้าอี้และท า
ความสะอาดผ้าคลุมโตะ๊/เก้าอี้และซื้อเครื่องมือช่าง 

นายมาโนช 
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184 
ตลอดปีการศึกษา 

กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมโรงอาหารและท าความสะอาดเครื่อง
กรองน้ า 

นายมาโนช 

185 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุและอุปกรณ์อาคาร นายมาโนช 
186 

ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมจดัซื้อชุดอุปกรณ์ท าความสะอาด(ไม้กวาดแจกเด็กนักเรียน
และน้ ายาเอนกประสงค์) 

นายมาโนช 

187 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมจา้งเหมาตามภารกิจสถานศึกษา นายมาโนช 
188 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ครูวีระศักดิ ์
189 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ครูวาสุชล 
190 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๒ อาหารเพื่อโภชนาการที่ด ี ครูวาสุชล 
191 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๓ ป้องกันความเสีย่งปัญหาทางเพศ ครูวาสุชล 

ครูวีระศักดิ ์
192 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสุขภาพนักเรียน ครูวาสุชล 
193 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๕ การประกันอุบัติเหตกุลุ่ม ครูวาสุชล 

ครูชุติมา 
194 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน ครูชนกนันท์ 
195 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๒ ลูกดงตาลยอดนักออม ครูชนกนันท์ 
196 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรม เยี่ยมบุคลากร ครูอัยสิทธ์ิ 
197 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรม เลี้ยงสังสรรค ์ ครูคณติชา 
198 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรม มอบของขวัญอวยพรวันเกิด ครูวันทนา 
199 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรม ต้อนรับผูม้าเยีย่มชมและศึกษาดูงาน ครูวีระศักดิ ์
200 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมประชาสมัพันธ์ ครูวันทนา 
201 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ครูอัยสิทธ์ิ 
202 ตลอดปีการศึกษา จัดซื้อเครื่องบดละเอียดกิ่งไม้และจัดท าเตาเผาขยะของโรงเรียน  นายมาโนช  
203 

ตลอดปีการศึกษา 
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในโรงเรียน 
(เงินเหลือจ่าย) 

นายมาโนช  

204 ตลอดปีการศึกษา ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการปีงบประมาณ 65 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

205 ตลอดปีการศึกษา สรุปยอดเงินทางการเงินและน าเสนอรายงาน 
ส่งรายงานลูกหนี้เงินยืมค้างช าระ 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี

206 ตลอดปีการศึกษา สรุปการท าทะเบียนคมุรายการขอเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ งานการเงิน/งาน
บัญช ี

207 ตลอดปีการศึกษา เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี

208 ตลอดปีการศึกษา ออกใบเสร็จรับลงทะเบยีนนักเรียน และรายได้อื่น ๆ งานการเงิน/งาน
บัญช ี

209 ตลอดปีการศึกษา จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก  -
งบประมาณ ด าเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษา เป็นไป
ตามระเบียบ 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี
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210 ตลอดปีการศึกษา จัดท าเอกสารการยืมเงิน, ล้างเงินยืม, ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน 
และลา้งเงินยืม 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี

211 ตลอดปีการศึกษา จัดท าทะเบียนคมุเงินฝากธนาคารเงินรายได้สถานศึกษา งานการเงิน/งาน
บัญช ี

212 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๑ งานแผนงาน นางสาวธนภรณ ์
 

213 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๒ งานการเงิน -บัญช ี นางสาวเบจวรรณ 
นางสาวชนกนันท์ 

214 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๓ งานพัสด ุ นายพรากร 
นางสาวสายถวิล 

215 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวประภาพร 
216 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมสนับสนุนคา่ใช้จ่ายประจ า นางสาวสายถวิล 
217 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน นางสาวสายถวิล 
218 ตลอดปีการศึกษา พัฒนาบุคลากร ครูชุติมา 
219 ตลอดปีการศึกษา การเดินทางไปราชการ ครูชุติมา 
220 ตลอดปีการศึกษา ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากร ครูอินทิรา 
221 ตลอดปีการศึกษา เวรรักษาการณส์ถานท่ีราชการ ครูชุติมา 
222 ตลอดปีการศึกษา จัดจ้างบุคลากร (ครผูู้สอน) และแม่บ้านท าความ 

สะอาด 
ครูอินทิรา 

223 ทุกวัน ลงบัญชีในสมุดเงินสด, ตรวจสอบใบส าคัญจ่ายเงินให้ถูกต้อง 
และครบถ้วน 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี

224 ทุกวันจันทร์ พิจารณาการขออนุมัตดิ าเนินโครงการ/กิจกรรม งานแผนงาน 
225 ทุกวันจันทร์ ตรวจรับพสัด ุ งานพัสด ุ
226 ทุกวันอังคาร ตรวจรายการจดัซื้อ/จัดจ้าง งานพัสด ุ
227 ทุกวันพุธ เสนอขอนุมัตดิ าเนินโครงการ/กิจกรรม งานการเงิน 
228 ทุกวันพุธและวันศุกร ์ ลง EG-p/ลงทะเบียนคมุ/เบิกจ่าย งานพัสด ุ
229 ทุกวันพฤหัสบด ี จัดซื้อ/จดัจ้าง งานพัสด ุ
230 ทุกวันศุกร์ จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนัเสนอรายงานคงเหลือประจ าวันให้

ผู้บริหารลงนาม 
งานการเงิน/งาน
บัญช ี

231 ทุกวันศุกร์ เสนอสมุดเงินสดให้ผู้บริหารลงนาม งานการเงิน/งาน
บัญช ี

232 ภายในวันท่ี 7 
ของทุกเดือน 

น าส่งภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย งานการเงิน/งาน
บัญช ี

233 ทุกสิ้นเดือน จัดท าบัญชีแยกประเภทเงินต่างๆ 
จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเดือนของ
บุคลากรจดัเก็บเงินรายได้สถานศกึษา ค่าบ ารุงกระแสไฟฟ้า/ค่าเช่า
ร้านค้าโรงอาหาร 
 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี
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234 ทุกสิ้นปีงบประมาณ ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน งานการเงิน/งาน
บัญช ี

235 ทุกสิ้นปี พ.ศ. น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน (ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน/จ าหน่ายพสัดุ) งานการเงิน/งาน
บัญช ี

236 ภาคเรยีนที่ 2/2564 จัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อนามัย 
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สรุปโครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏบิัตกิารของสถานศึกษา 42 โครงการ  
 1.  กลุ่มบริหารวิชาการ 21 โครงการ    
 2.  กลุ่มบริหารงบประมาณ  2  โครงการ   
 3.  กลุ่มบริหารบุคคล  2  โครงการ    
 4.  กลุ่มบริหารท่ัวไป   12  โครงการ   
 5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5 โครงการ   
ก.โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 21 โครงการ  
 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการเรยีนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 6.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7.โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 8.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม        
 9.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านกีฬา  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
 10.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

11.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 12.โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยรักสามัคคี ท าความดีถวายในหลวง   
 13.โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่าน 

14.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
15.โครงการสารสนเทศโรงเรยีนดงตาลวิทยา 
16.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
17.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ออนไลน์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
18.โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารวิชาการ 
19.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเกียรติยศ 
20.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สาระเทคโนโลยี 
21.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

ข.โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ  2   โครงการ   
1.โครงการพัฒนางานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
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2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน  
ค.โครงการกลุ่มบริหารบุคคล 2  โครงการ   

1.โครงการ พัฒนาบุคลากรครเูพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ  
2.โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 

ง.โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป 12  โครงการ    
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ 
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
4.โครงการธนาคารโรงเรียนดงตาลวิทยา 
5.โครงการยานพาหนะ 
6.โครงการพัฒนางานสวัสดิการ 
7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนสัมพนัธ์                                                                        
8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการและสารบรรณ 
9.โครงการพัฒนาส านักงานธุรการและห้องอ านวยการ 
10.โครงการจัดซื้อเครื่องบดละเอียดกิ่งไม้และจัดท าเตาเผาขยะของโรงเรียน 
11.โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในโรงเรียน 
12.โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen test Kit (ATK) 

จ.โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน 5  โครงการ    
1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ 
4. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5.โครงการพัฒนาทักษะการใหก้ารปรึกษาส าหรับครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 
 
 
ที ่  

โครงการ/กจิกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖4 
 

สนอง 
กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

1 1.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและกระบวนการท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
  
  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ2,3 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1 

 

กลยุทธ์ที่2,3 
 

กลยุทธ์ที่1,2 
 

2 2.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ 3 
  

 

กลยุทธ์ที่ 3 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

3 3.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบงานทะเบียน
วัดผลการศึกษาให้มี
คุณภาพ  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ1 
ยุทธศาสตร์ 
ที่6ข้อ3 

กลยุทธ์ที่ 1-
4,6 

 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

4 4.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ2,3 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 
 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

5 5.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 ,1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่1ข้อ1 ,2 

 

กลยุทธ์ที่ 1,6 
 

กลยุทธ์ที่ 
1,2,3,5,6,7 
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ที ่  

โครงการ/กจิกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

สนอง 
กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

6 6.โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1-5 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่1ข้อ2 
  
 

 

กลยุทธ์ที่ 1,6 
 

กลยุทธ์ที่ 
1,2,3,5,6,7 

 

7 7.โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่1ข้อ1,2 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1,2 

กลยุทธ์ที่ ๑ , 
๓ , ๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ , ๒ 
,  ๖ 

 

8 8.โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม        

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่1ข้อ1,2 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1,2 

กลยุทธ์ที่ ๑ , 
๓ , ๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ , ๒ 
,  ๖ 

 

9 9.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมี
สุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  
ลักษณะนิสัยด้านกีฬา  เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา     

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ2,3 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 
 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

10 10.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะ
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ2,3 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 
 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 
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ที ่  

โครงการ/กจิกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

สนอง 
กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

11 11.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาคหกรรม 
อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ2,3 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 
 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

12 12.โครงการอ่านเฉลิมพระ
เกียรติฯ ร้อยรักสามัคคี  
ท าความดีถวายในหลวง   
  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ2,3 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 
 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

13 13.โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต พิชิตการอ่าน 
  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ1,4 
ยุทธศาสตร์ 
ที่6ข้อ3 

กลยุทธ์ที่ 1-
4,6 

 

กลยุทธ์ที่ 1-6 
 

14 14.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  

มาตรฐานที่ 1 -3 ยุทธศาสตร์ 
ที่1ข้อ1,2 
ยุทธศาสตร์ 
ที่3ข้อ1 
ยุทธศาสตร์ 
ที่4ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 
1,3,4,6 

 

กลยุทธ์ที่ 1-7 
 

15 15.โครงการสารสนเทศ
โรงเรียนดงตาลวิทยา 
  

มาตรฐานที่ 2   
ข้อ 1,2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่6ข้อ1,2 
 

กลยุทธ์ที่ 6 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
 

16 16.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบงานทะเบียน
นักเรียน 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2   
ข้อ 2,3,4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่3ข้อ1,2 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
 

กลยุทธ์ที่ 6 
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ที ่  

โครงการ/กจิกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

สนอง 
กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

17 17.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล
(ออนไลน์) ในช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) 
  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.2 

มาตรฐานที่ 2  
ข้อ 2,5,6 

ยุทธศาสตร์ 
ที่5 
 

กลยุทธ์ที่ 6 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
 

18 18.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม
บริหารวิชาการ 
  

มาตรฐานที่ 2   
ข้อ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1  

กลยุทธ์ที่ 5 
 

กลยุทธ์ที่ 4-6 
 

19 19.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องเกียรติยศ 
  

มาตรฐานที่ 1    ยุทธศาสตร์ 
ที่1 และ 3 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1,2 
 

20 20.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

มาตรฐานที่ 3   
ข้อ  1,3 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่1ข้อ 2 
ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 ข้อ 1 

 

กลยุทธ์ที่ 6 
 

กลยุทธ์ที่ 
1,2,3  

 

21 21.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 2   
ข้อ 1,2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่6ข้อ1,2  

กลยุทธ์ที่ 6 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

22 1.โครงการพัฒนางานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 
 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

23 2.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในโรงเรียน  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

24 1.โครงการ พัฒนาบุคลากร
ครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานฯ  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
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ที ่  

โครงการ/กจิกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

สนอง 
กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

25 2.โครงการพัฒนาระบบ
การรักษาความปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

26 1. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

27 2. โครงการพัฒนาปรับปรุง
โสตทัศนูปกรณ์ 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

28 3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและโภชนาการ 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

29 4.โครงการธนาคาร
โรงเรียนดงตาลวิทยา 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

30 5.โครงการยานพาหนะ มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

31 6.โครงการพัฒนางาน
สวัสดิการ 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

32 7.โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและ
ชุมชนสัมพันธ์                                                                        

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

33 8.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานธุรการและสาร
บรรณ 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

34 9.โครงการพัฒนา
ส านักงานธุรการและห้อง
อ านวยการ 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
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ที ่  

โครงการ/กจิกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

สนอง 
กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

35 10.โครงการจัดซื้อเครื่อง
บดละเอียดกิ่งไม้และจัดท า
เตาเผาขยะของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

36 11.โครงการปรับปรุงไฟ
ส่องสว่างภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

37 12.โครงการจัดซื้อชุดตรวจ 
Antigen test Kit (ATK) 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2  

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

38 1.โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ2,3 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 
 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

39 2. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่1ข้อ1,2 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1,2 

กลยุทธ์ที่ ๑ , 
๓ , ๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ , ๒ 
,  ๖ 

 

40 3.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และ
โรคเอดส์ 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ2,3 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 
 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

41 4. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ2,3 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 
 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

42 5.โครงการพัฒนาทักษะ
การให้การปรึกษาส าหรับ
คร ู

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่2ข้อ2,3 
ยุทธศาสตร์ 
ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 
 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 
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ส่วนที่  3 
การก ากับติดตามผล  

ประมาณผลและรายงาน 
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การก ากับติดตามและประเมินผลรายงานโครงกา ปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายงาน ช่ือโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
45,840 

1.โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 45,840 ธนภรณ์  วัดสง่า 

2.โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน 
(รายจ่ายประจ า) 

621,000 สายถวิล  แซฮ่่ า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 97,540 

1.โครงการ พัฒนาบุคลากรครเูพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ    97,540 ชุติมา  กีรติมาพงศ ์
2.โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 97,000 

(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
ชุติมา  กีรติมาพงศ ์

กลุ่มบรหิารงาน 
กิจการนักเรยีน 

97,540 

1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   41,280 
450  (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

จิรภัทร  ทองศักดิ ์

2. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงคข์องผู้เรียน   ๔๕,๖๙๐  นราพร  จันสกุลณา 
3.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ 5,625 ประกาย  รักษากลาง 
4. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 4,945 ทศพร  ณ นคร 
5.โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาส าหรับคร ู 2,000 กัญญารตัน์  โพธิวัฒน์ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
149,240  

  
  
 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 74,749 มาโนช เงินอยู่ 
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ ์ 15000 (รายจ่ายประจ า) วีระศักดิ์  พานทอง 
3.โครงการส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 6,000 วาสุชล  กุลชะโล 
4.โครงการธนาคารโรงเรียนดงตาลวิทยา 2,500 ชนกนันท์  ช่วยประคอง 
5.โครงการยานพาหนะ 70,000 (รายจ่ายประจ า) อัยสิทธิ์  นัทธี 
6.โครงการพัฒนางานสวสัดิการ - วันทนา  เหมสมติ ิ
7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนและชุมชนสมัพันธ์                                                                        45,100 วันทนา  เหมสมติ ิ
8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการและสารบรรณ 20,891 อัจฉราวดี  ลิมป์กฤตนุวัตร ์
9.โครงการพัฒนาส านักงานธรุการและห้องอ านวยการ ๓๐,๗๐๐ (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) อัจฉราวดี  ลิมป์กฤตนุวัตร ์
10.โครงการจัดซื้อเครื่องบดละเอยีดกิ่งไม้และจดัท าเตาเผาขยะของโรงเรียน 70,000 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) มาโนช เงินอยู่ 
11.โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในโรงเรียน 4๐,0๐๐ (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) มาโนช เงินอยู่ 
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ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
487,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

55,370 
8,770 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

จุรี  อ่อนมี 

2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22,520 วิลาวัลย์  ข านิล 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

35,520 ศุภนิดา  น้อยตั้ง 

4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

38,000 
พรากร  สิงห์ไพศาล 

5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

15,520 
พิริยา สีสด 

6.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

10,000 
วิลาวัลย์  ข านิล 

7.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

16,990 รัชฎาพร  โตใหญ่ 

8.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        

16,500 ทศพร  ณ นคร 

9.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัย
ด้านกีฬา  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

20,800 
ประกาย  รักษากลาง 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

10.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

59,345 อัยสิทธิ์  นัทธ ี

11.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

30,000 
มาโนช เงินอยู่ 

12.โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรตฯิ ร้อยรักสามัคคี ท าความดีถวายในหลวง   0 วาสุชล  กุลชะโล 

13.โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่าน 27,600 รัชฎาพร  โตใหญ่ 

14.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 5,520 กัญญารัตน์  โพธิวัฒน์ 

15.โครงการสารสนเทศโรงเรียนดงตาลวิทยา 1,000 พิริยา สีสด 

16.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 6,700 

5,500 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

มัลลิกา  ศรีผาย 

17.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(ออนไลน์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) 

18,000  
(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

จุรี  อ่อนมี 

18.โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารวิชาการ 92,760 
96,000 

(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

จุรี  อ่อนมี 
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ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

19.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเกียรติยศ 52,300 
(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

จุรี  อ่อนมี 

20.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี 

33,555 อัจฉราวดี  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 

21.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 0 พิริยา สีสด 

รวม 487,700  
รวมเงินอุดหนุนปีงบ 65 
รวมเงินเหลือจ่ายปีงบ64 

877,860 
454,220 

 

 

 

ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มบรหิารงาน 
กิจการนักเรยีน 

 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

10,000  นราพร  จันสกุลณา 

กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

 

1.โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test (ATK)  101,200 วาสุชล  กุลชะโล 
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ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ 

40,140 

 

จุรี  อ่อนมี 

2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 223,400 

 

วิลาวัลย์  ข านิล 

3.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10,000 

 

พรากร  สิงห์ไพศาล 

4.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4,520 

 

วิลาวัลย์  ข านิล 

5.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านกีฬา  เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

50,000 

 

ประกาย  รักษากลาง 

6.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี 

๘๐,๘๙๒ อัจฉราวดี  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๙,๘๘0 พิริยา  สีสด 

รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 530,032 
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วิธีการก ากับ-ติดตาม  

1. หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน น าเสนอผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมในท่ีประชุมครู ประจ าเดือน รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี เพ่ือน าไปพัฒนา-ปรับปรุงต่อไป 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน รายงาน ผ่านฝ่ายต่าง ๆ ตามล าดับขั้น ฝ่ายบริหารงบประมาณ น าเสนอรองผู้อ านวยการ และ ผู้อ านวยการฯตามล าดับ เมื่อปฏิบัติ 

ทุกกิจกรรม สรุปรายงานโครงการส่งฝ่ายบริหารต่อไป 
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     ภาคผนวก
 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนดงตำลวิทยำ 

ที่  ๘๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………….................... 

        ด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะสิ้นสุดลง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                         

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนดงตาลวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                      

ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี ในการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น 

      เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                   

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้      

       ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    ประกอบด้วย 

  ๑.๑  จ่าสิบเอก จตุรงค์   กุลแก้ว                     ประธานกรรมการ 

  ๑.๒  นางจุรี    อ่อนมี            รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นางชลกร  ม่วงรอด   กรรมการ 

๑.๔  นางชุติมา    กีรติมาพงศ์  กรรมการ 

๑.๕  นายวีระศักดิ์ พานทอง  กรรมการ 

๑.๖  นายจิรภัทร  ทองศักดิ์        กรรมการ  

๑.๗  นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า        กรรมการและเลขานุการ 

๑.๘  นางสาวกัญญารัตน์  โพธิวัฒน์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ อ านวยการ ให้ค าปรึกษา สร้างขวัญก าลังใจ และประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ                    

ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นิเทศการท างาน และติดตามการรายงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 

       ๒. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน  ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นางชลกร  ม่วงรอด                     ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางสาวเบญจวรรณ ริดนุด             รองประธานกรรมการ 

..../2.3... 



-๒- 
  ๒.๓  นายพรากร  สิงห์ไพศาล  กรรมการ 
  ๒.๔  นางสาวชนกนันท ์ ช่วยประคอง  กรรมการ 
  ๒.๕  นางสาวสายถวิล   แซ่ฮ่ า   กรรมการ 
  ๒.๖  นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  ปฏิทินงาน และก ากับติดตามการด าเนินงาน

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารทั่วไป                      

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

  ๒. อ่ืน ๆ ที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     ๓.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
  ๓.๑  นางจุร ี  อ่อนมี     ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางสาวมัลลิกา ศรีผาย   รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓  นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า   กรรมการ 
  ๓.๔  นางสาวพิริยา สีสด    กรรมการ 
  ๓.๕  นางสาววลิาวัลย ์ ข านิล   กรรมการ 
  ๓.๖  นางสาวรชัฎาพร โตใหญ่   กรรมการ 
  ๓.๗  นางทศพร   ณ นคร    กรรมการ 
  ๓.๘  นายประกาย รักษากลาง  กรรมการ 
  ๓.๙  นายมาโนช   เงินอยู่   กรรมการ 
  ๓.๑๐ นายอัยสิทธิ์ นัทธี   กรรมการ 
  ๓.๑๑ นางสาวกัญญารัตน์ โพธิวัฒน์  กรรมการ 
  ๓.๑๒  นางสาวศุภนิดา   น้อยตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  ปฏิทินงาน และก ากับติดตามการด าเนินงาน                     
กลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๒. อ่ืน ๆ ที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     ๔.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย 

  ๔.๑ นางชุติมา    กีรติมาพงศ์  ประธานกรรมการ 

  ๔.๒ นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง   รองประธานกรรมการ 

  ๔.๓ นางวันทนา   เหมสมิติ   กรรมการ 

๔.๔ นางสาวประภาพร   บุญน ามา   กรรมการ 

  ๔.๕ นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่   ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ปฏิทินงาน และก ากับติดตามการด าเนินงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   ๒. อ่ืน ๆ ที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

..../๕.คณะ... 



 -๓- 
     ๕.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  ประกอบด้วย 

  ๕.๑ นายจิรภัทร  ทองศักดิ์  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายคณิตชา  ส่อนราช   รองประธานกรรมการ 

  ๕.๓ นายทศพร  ณ นคร   กรรมการ 

   ๕.๔ นายประกาย รักษากลาง  กรรมการ 

  ๕.๕ นายมาโนช  เงินอยู่   กรรมการ 

  ๕.๖ นางสาวนราพร จันสกุลณา  กรรมการ 

  ๕.๗ นางสาวกัญญารัตน์  โพธิวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้ำที ่  ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ปฏิทินงาน และก ากับติดตามการด าเนินงาน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

   ๒. อ่ืน ๆ ที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       ๖. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป   ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นางวีระศักดิ์  พานทอง  ประธานคณะกรรมการ 

  ๖.๒ นางวันทนา  เหมสมิติ   รองประธานกรรมการ 

  ๖.๓ นายจิรภัทร  ทองศักดิ์  กรรมการ 

  ๖.๔ นายคณิตชา  ส่อนราช   กรรมการ 

  ๖.๕ นายอัยสิทธิ์  นัทธี   กรรมการ 

๖.๖ นายมาโนช  เงินอยู่   กรรมการ 

  ๖.๗ นางสาววาสชุล กุลชะโล    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่   ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  ปฏิทินงาน และก ากับติดตามการ
ด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

    ๒. อ่ืน ๆ ที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดด้วยความวิริยะ อุตสาหะให้บังเกิดผลดีแก่ทาง

ราชการต่อไป 

   สั่ง  ณ    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔             

 

           จ่าสิบเอก 

                                (จตุรงค์  กุลแก้ว) 

                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา 
 



 


