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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

ครั้งที ่ 2/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องโสตฯ  โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

ผู้มาประชุม  จ านวน   
1. นายกุมพล  อินทสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
2. นายวิรัช  ด าราช  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
3. นายธนิศร์  ทองสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นายชัยวัฒน์  ศรียาภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นายทวี  นวนแดง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นายสุทิน  แท่นบ ารุง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
7. นายวงศ์วรรธน์  เต็มรัตน์  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
8. นางน้อย  อินทอง  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
9. นางวัฒนิดา  โตชณาการ ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
10. นางวชิรา  มุสิกพงษ์  ผู้แทนครู   กรรมการ 
11. นางศิรประภา  ขวัญทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายครรชิต  เหมทานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ (ติดภารกิจ)  
2.  นางสุวินัย  ขวัญแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ (ติดภารกิจ)  
3.  นายณดุลย์  โอ๊ะเจ   ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม กรรมการ (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1  นายษมาวีร์  บุญรอด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางสุรภี เด็นจ ิ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  
3. นางผกามาส ศรีผล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  
4. นางสาวจิรวรรณ  เดชเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  
5. นางสุมาล  ไชยรัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
6. นางทิมาพร  บุญรุ่ง  ผู้จดรายงานการประชุม 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
  นายกุมพล  อินทสุวรรณ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทับช้างวิทยาคม   
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ฝากทุกคนให้ระมัดระวัง
ป้องกันตนเอง และขยายผลสู่นักเรียน ตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด 
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1.2. รัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564              
ในวันที่  1 มิถุนายน 2564  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)   

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
 ที่ประชุมอ่านและพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564  วันศุกร์ที่ 8  มกราคม  2564                      
เวลา 13.00 น.  ณ ห้องโสตฯ  โรงเรียนทับช้างวิทยาคม   
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อร้ายแรงโคโรน่าไวรสั (COVID-19) 

ประธาน มอบหมายให้  นางศิรประภา ขวัญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม                      
กรรมการและเลขานุการ  เสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรสั (COVID-19) 

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
1.กรณีเปิดเรียนปกติ 
 1.1 การรับนักเรียน/ดูแลนักเรียน การคัดกรองนักเรียน จุดรับ-ส่ง มีป้ายให้ชัดเจน 
 มีการก าหนดจุดคัดกรองนักเรียนบริเวณประตูโรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทับช้าง  เจ้าหน้าที่ อสม. ต าบลทับช้าง และครูเวรประจ าวัน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็ม                 
ขีดความสามารถ เพ่ือรับมือโควิด-19 ระลอกใหม ่ดังนี้ 

D - Distancing : อยู่ห่างไว้ 
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน 
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ 
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ 
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ 

 1.2 สถานที่/ความปลอดภัย การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมกัน 
  - มีการท าความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกวัน  มีจุดล้างมือทุกอาคารเรียนและบริเวณโรงอาหาร 
 1.3 การจัดการเรียนการสอน การลดความแออัด 
  - มีการก าหนดห้องเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร ทุกห้องเรียน                        
 1.4 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - มีการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับช้าง และสาธารณสุขอ าเภอนาทวี 
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 กรณีเปิดเรียนปกติ แต่สถานการณ์ไม่ปกติ  มีการแพร่ระบาดจะด าเนินการอย่างไร 
  ปิดโรงเรียน จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
2.กรณีผู้ปกครองไม่ยินยอมให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 
(COVID-19) รุนแรง การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1.ระบบ ON LINE  ผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านเฟชบุค และไลน์ 
 2. ระบบ ON DAMAND ผ่านสื่อ DLTV  
 3. ระบบ ONHAND ผู้ปกครองและนักเรียนมารับงานจากครูผู้สอนไปท าที่บ้าน 
ตอนที่ 2 มาตรการในการดูแลนักเรียนของสถานศึกษา  
 2.1 รถรับ-ส่งนักเรียน การเดินทางของนักเรียน  
  - มีรถรับ-ส่งนักเรียน โดยก าหนดสัดส่วนของนักเรียนให้เหมาะสมกับขนาดของรถ โดยค านึง 

  ถึงความปลอดภัย  และให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
  - ให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับ-ส่งนักเรียน  
  - อนุญาตให้นักเรียนน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  
 2.2 การจัดระยะห่าง ความแออัด การป้องกัน  
  - ก าหนดให้นักเรียนนั่งห่างกัน 1.5 เมตร  
  - มีระเบียบและแนวปฏิบัติตนการอยู่ในโรงเรียน  
  - สร้างความตระหนักให้ความรู้กับนักเรียนหน้าเสาธงทุกวัน จัดท าสื่อไวนิลประชาสัมพันธ์ 
 2.3 จุดล้างมือ จุดบริการเจล/แอลกอฮอล์ ให้เพียงพอ 
  - ต าแหน่งจุดล้างมือบริการประตูทางเข้า และอาคารเรียนทุกอาคาร    

- มีจุดบริการเจล/แอลกอฮอล์ทุกห้อง 
 2.4 การคัดกรอง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งต่อ เส้นทางเป็นอย่างไร 

- มีการคัดกรองครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ลงชื่อพร้อมแส
กน    
  ไทยชนะ  มีการวัดไข้และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าเรียน 
- ในกรณีที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน และมีอาการตัวร้อน มีไข้ให้แจ้งครูทันที และปฏิบัติตาม แผน

ฉุกเฉิน 
  - นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน  14  วัน  โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
 ตอนที่ 3 จัดท าแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส                    
(COVID-19) 

1. มีการสุ่มตรวจครู นักเรียน และบุคลากร ระหว่างวัน โดยคณะกรรมการนักเรียน อย.น้อย 
2. เมื่อพบนักเรียนมีอาการตัวร้อนเป็นไข้ คักแยกนักเรียนเข้าห้องกักตัวที่ห้องพยาบาลทันที 
3. ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับช้าง และผู้ปกครองนักเรียน รับตัวไปรักษา   
    ต่อไป 
4. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับช้าง และครูที่ปรึกษา เก็บรวบรวมไทม์ไลน์ 
    ของนักเรียน 
5. จัดแยกนักเรียนกลุ่มท่ีอยู่ในไทม์ไลน์แจ้งผู้ปกครอง 
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6. ให้นักเรียนกลุ่มที่สัมผัสเกี่ยวข้องหยุดพักการเรียน กักตัว 14 วัน เพ่ือสังเกตอาการและเฝ้าระวัง 
จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับช้าง 

7. ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในที่ประชุมครู และให้กับนักเรียน 
แนวปฎิบัตินักเรียนหอพักโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตอนที่ 1 การเตรียมการ 

1. ท าความสะอาดอาคารสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบหอพักนักเรียน 
3. ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง 
4. ประชุมท าความเข้าใจนักเรียนทุกคน ท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองกักตัวนักเรียนที่บ้าน                         

กรณีออกต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15  พฤษภาคม 2564 
5. นักเรียนเข้ารายงานตัวเพ่ืออยู่หอพัก ในวันที่ 1 มิถุนายน  2564 

ตอนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน 
- ให้นักเรียนเข้าอยู่หอพักปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติ 
- จัดที่นอนให้มีระยะห่างที่ปลอดภัย 

ตอนที่ 3 มาตรการในการดูแลนักเรียนของสถานศึกษา 
1. มีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าหอพัก 
2. มีการคัดกรองนักเรียนทุกวัน 
3. ท าความสะอาดหอพักพ้ืนผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วม วันละ 2 ครั้ง 
4. มีแนวปฏิบัตินักเรียนหอพัก 

ตอนที่ 4 จัดท าแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส                    
(COVID-19) 

1. มีการสุ่มตรวจโดยครูประจ าหอพัก 
2. เมื่อพบนักเรียนมีอาการตัวร้อนและเป็นไข้ แจ้งประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับช้าง 

          และผู้ปกครองทันที 
3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับช้าง และครูประจ าหอพัก เก็บรวบรวมไทม์ไลน์  

ของของนักเรียน 
4. จัดแยกนักเรียนกลุ่มท่ีอยู่ในไทม์ไลน์ แจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน 
5. ให้นักเรียนกลุ่มที่สัมผัสเกี่ยวข้องแจ้งผู้ปกครองรับกลับบ้าน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2563 
ประธาน   มอบหมายให้ นางศิรประภา  ขวัญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2563   ดังนี้ 
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ประมาณการรายรับ-รายจ่ายจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีการศึกษา   2563 

รายรับ 
 เงินอุดหนุนรายหัว 
  ม.ต้น 285 คน ๆ ละ 3,500     =997,500   บาท 
  ม.ปลาย 120 คน ๆ ละ 3,800     =456,000   บาท 
  รวม                1,453,500  บาท 
หัก 1.ส ารองจ่าย 10%       =145,000   บาท 
 2.ค่าไฟฟ้าโรงเรียน+หอพักนักเรียน     =300,000   บาท 
 3.ค่าน้ ามัน(5,000x12)       =  60,000 บาท 
 4.ค่าโทรศัพท์,อินเตอร์เน็ต (2,500x12)     =  30,000   บาท 
 5.ค่าวัสดุส านักงาน       =418,500   บาท  
 รวมจ่าย           953,500   บาท  
คงเหลือ            500,000   บาท  

...............................................................................................   
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย       500,000    บาท  

 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ         280,000    บาท  
2. ฝ่ายบริหารงาบุคคล          30,000    บาท  
3. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน         10,000    บาท  
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป          15,000    บาท  
5. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ         50,000    บาท  
6. ฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่และสัมพันธ์ชุมชน       70,000    บาท  
7. ฝ่ายบริหารงานปกครองนักเรียน          20,000    บาท  
8. ฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้        25,000    บาท  
รวมจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                500,000    บาท  
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งบประมาณจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  (ประเภทเงินอุดหนุน) 
ที ่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 50,000 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
2 โครงการพัฒนาสุขลักษณะนิสัย 7,000 งานโภชนาการและงานโสตฯ 
3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 8,000 งานอนามัย 
4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 30,000 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 10,000 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
6 โครงการเครือข่ายบ้านลูกช้างสีขาวสร้างสุขตามวิถี

ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
15,000    ฝ่ายบริหารงานปกครอง 

7 โครงการเครือข่ายบ้านลูกช้างสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

5,000   ฝ่ายบริหารงานปกครอง 

8 โครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ และ
พัฒนาตนเอง  

20,500 งานห้องสมุด 

9 โครงการส่งเสริมจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ 8,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
10 โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสร้างแหล่งเรียนรู้

บูรณาการวิถีไทย 
62,000   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

11 โครงการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ชุมชน สพฐ. 13,000 
อบต.ทับช้าง 

20,000   

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

12 โครงการรักการออมกับโรงเรียนธนาคาร - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างแนวคิดสู่อนาคต 6,000 งานแนะแนว 
14 โครงการนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ

ผู้เรียน 
25,000 ฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการ

เรียนรู้ 
15 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(253,500) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 -งานวิชาการ 152,500 งานวิชาการ 
 -กลุ่มสาระภาษาไทย 12,000   -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 -กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 6,000 -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 -กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 16,000   -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 -กลุ่มสาระสังคมฯ 12,500 -กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
 -กลุ่มสาระภาษาต่างเทศ 17,500   -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ 
 -กลุ่มสาระศิลปะ 8,000   -กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 -กลุ่มสาระการงานอาชีพ 29,000 -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 รวม 500,000  
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รายละเอียดของโครงการ 
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน   งบประมาณ เงินอุดหนุน       50,000         บาท    
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1.กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ส านักงานและยานพาหนะ   

40,000 
 

/  40,000 
 

- ฝ่ายบริหาร 
งานงบประมาณ 

2,กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารทางการเงินและบัญชี 

5,000 
 

/  5,000 
 

- งานการเงินบัญชี 

3.กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 

5,000 
 

/  5,000 
 

- งานแผนงาน 

2. โครงการพัฒนาสุขลักษณะนิสัย  งบประมาณ เงินอุดหนุน       7,000  บาท 
 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน     

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1.กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทาง
โภชนาการ 

3,500 
/  3,500 - งานโภชนาการ 

2.กิจกรรมพัฒนางานเทคโนโลยี
การศึกษา(โสตฯ) 

3,500 
/  3,500 - งานโสตทัศน

ศึกษา 
 3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ  เงินอุดหนุน     8,000     บาท 
 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน     

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1,กิจกรรมบริการงานอนามัยของ
โรงเรียน  

4,000 /  4,000 - งานอนามัย
โรงเรียน 

2. กิจกรรม อย.น้อย 3,000 /  3,000 - งานอนามัย
โรงเรียน 

3. กิจกรรมกายบริหารเพ่ือสุขภาพ - /   - งานอนามัย
โรงเรียน 

4 กิจกรรมตรวจสุขภาพและส่งเสริม
สุขภาพ 

1,000 /  1,000 - งานอนามัย
โรงเรียน 
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4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร งบประมาณ  เงินอุดหนุน  30,000   บาท 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน     

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1. กิจกรรมประชุม อบรม
สัมมนา 

20,000 / 
   20,000 - ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล 

2.ศึกษาดูงาน 10,000 / 
 10,000 - ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล 
3. พัฒนาครสู่งเสริมทักษะ
ภาษาสื่อสารอาเซียน 

240,000 
(อบต.ทับช้าง) 

/ 
 240,000 - ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล 

4. ขวัญและก าลังใจ - / 
  - ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล 
5.โครงการโรงเรียนคุณธรรม  งบประมาณ  เงินอุดหนุน   10,000 บาท     
 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน     

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1. กิจกรรมค่าย  TO BE 
NUMBER ONE 

7,000 
/ 

 7,000 - ฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

2. กิจกรรมบูรณาการประเพณี
ไทย 

2,000 
/ 

 2,000 - ฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

3. กิจกรรมเย็นจิตชีวิต 
สดชื่น 

1,000 
/ 

 1,000 - ฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

6. โครงการเครือข่ายบ้านลูกช้างสีขาวสร้างสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 งบประมาณ     เงินอุดหนุน    15,000   บาท  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน     

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1. กิจกรรมสร้างอาชีพลูกช้าง 7,000 /  7,000 - ฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านลูกช้าง 5,000 
 

/  5,000 
 

- ฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

3.กิจกรรมตลาดนัดลูกช้าง 3,000 /  3,000 - ฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียน 
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7. โครงการเครือข่ายบ้านลูกช้างสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  งบประมาณ เงินอุดหนุน   5,000  บาท   
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ 
      เงิน
อุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1.กิจกรรมจัดบรรยากาศ
แหล่งเรียนรู้ศูนย์ป้องกัน 
ยาเสพติด 

 

5,000 
 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 
 

5,000 
 

- ฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง งบประมาณ   เงินอุดหนุน   20,500 บาท 
 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน   

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุก
คน 

- /  - - งานห้องสมุด 

2 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
บูรณาการรักการอ่าน 

2,500 /  2,500 - งานห้องสมุด 

3 กิจกรรมพัฒนาการอ่านผ่าน
ท านอง 

8,000 /  8,000 - งานห้องสมุด 

4 กิจกรรมบริการสื่อ
หนังสือพิมพ์  และวารสาร 

5,000 /  5,000 - งานห้องสมุด 

5 กิจกรรมส่งเสริมบูรณาการ
รักการอ่าน 

5,000 /  5,000 - งานห้องสมุด 

9. โครงการส่งเสริมจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ งบประมาณ   เงินอุดหนุน    8,000    บาท 
  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1.กิจกรรมรักษ์ทับช้างและ 
- Big Cleaning Day 
- ประกวดพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- ดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

8,000   /  8,000 - งานอาคารสถานที่ 

2.กิจกรรมประกวดความดี - /   - งานอาคารสถานที่ 
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10. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสร้างแหล่งเรียนรู้บูรณาการวิถีไทย งบประมาณเงินอุดหนุน 62,000  บาท 
 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1 กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุง
บ ารุงอาคาร 

20,000  /  20,000  - งานอาคารสถานที่ 

2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสวยโรงเรียนงาม 

10,000 /  10,000 - งานอาคารสถานที่ 

3. ประกวดห้องเรียนสวย
ประโยชน์งาม 

5,000 /  5,000 - งานอาคารสถานที่ 

4. Zero Waste -ปลอดขยะ
ปลอดโฟม 

27,000 /  27,000 - งานอาคารสถานที่ 

11 โครงการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ชุมชน งบประมาณ เงินสพฐ. 13,000  บาท งบอบต.ทับช้าง  20,000   บาท 
 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินนอก           

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1. กิจกรรมจิตสาธารณสู่ชุมชน - /   - งานสัมพันธ์ชุมชน 

2. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน - /   - งานสัมพันธ์ชุมชน 

3 กิจกรรมกีฬาโรงเรียนสัมพันธ์
ชุมชน 

33,000 
(งบสพฐ). 

/ 

 15,680 
(งบสพฐ)
กิจกรรม
ชุมชน
ร่วมใจ
เทิดไท้
แม่ของ
แผ่นดิน 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

4. กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

- / 
  - งานสัมพันธ์ชุมชน 

5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ - /   - งานสัมพันธ์ชุมชน 

6.กิจกรรมบูรณาการกิจกรรม
ชุมชน 

- / 
   งานสัมพันธ์ชุมชน 
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12.โครงการรักการออมกับโรงเรียนธนาคาร  งบประมาณ      -    บาท 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1. กิจกรรมรักการออม - 
 

/ - - - ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

13. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างแนวคิดสู่อนาคตงบประมาณ เงินอุดหนุน  6,000  บาท   
        ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1. บริการแนะแนว 5 บริการ 
 

2,000 /  2,000 - งานแนะแนว 

2. กิจกรรมพ่ีจูงน้องมาเรียน
(แนะแนวการศึกษา ป.6  
ในเขตพ้ืนที่บริการ) 
 

2,000 /  2,000 - งานแนะแนว 

3.กิจกรรมงานรับนักเรียน 2,000 /  2,000 - งานแนะแนว 

14. โครงการนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน งบประมาณ   เงินอุดหนุน  25,000   บาท 
  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1.  กิจกรรมนิเทศภายใน 
 

2,000 /  2,000 - งานนิเทศภายใน 

2. กิจกรรมน าเสนอโครงงาน
ฐานวิจัย    
 

10,000 
 

/  10,000 
 

- งานนิเทศภายใน 

3.กิจกรรม  ครู 1 คน   
1 นวัตกรรม 

10,000 /  10,000 - งานนิเทศภายใน 
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กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

4.ผลิตนวัตกรรมและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี 

3,000 /  3,000 - งานนิเทศภายใน 

5. การขับเคลื่อน PLC                
สู่สถานศึกษา 

- /   - งานนิเทศภายใน 

15.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 งบประมาณ เงินอุดหนุน   253,500  บาท   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  เงินอุดหนุน    152,500  บาท  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

1. กิจกรรมติว O – net ม. 3 
และ ม. 6และรินน้ าใจสู่น้อง 
ชาวใต้ 

30,000 / 
  

 25,200 
 

4,800 
ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

2.กิจกรรม แข่งขันทักษะ
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

71,500  
สพฐ. 
งดจัด

กิจกรรม 

- 71,500 ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

3. กิจกรรมติว GAT และPAT 
10,000  

/ - 10,000 ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

.4 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
รับผลการเรียน 

3,500 / 
 900 2,600 ฝ่ายบริหาร 

งานวิชาการ 
5. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

5,000 / 
  5,000 ฝ่ายบริหารงาน

วิชาการ 
6. กิจกรรมห้องเรียนประกัน
คุณภาพ  

(100,000) 
เงินบริจาค 

/ 
 100,000 - ฝ่ายบริหารงาน

วิชาการ 
7. พัฒนาระบบงานทะเบียน 
 

20,000 /  18,000 2,000 งานทะเบียน 

8. ลงทะเบียนเรียน และ
ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4   

 /    งานทะเบียน 

9. กิจกรรมพัฒนางานวัดผล
และประเมินผล 

2,000 /  2,000  งานวัดผล 

10. กิจกรรมธนาคารคลัง
ข้อสอบ 
 

1,000 /  1,000  งานวัดผล 
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กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ งาน/ฝ่าย 

11. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ
ภายใน 

4,000 /  4,000  งานประกันคุณภาพ
ภายใน 

12. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารบรรณฝ่ายวิชาการ 

2,000 /  2,000  งานวิชาการ 

13. กิจกรรม  พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยี 

3,500 
 

/  3,500 
 

 งานข้อมูล
สารสนเทศ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ค่าใช้จ่ายกลุ่มสาระภาษาไทย เงินอุดหนุน     12,000  บาท  
 

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

1. กิจกรรมติวเตอร์ภาษาไทย 2,000 /  2,000 - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนส่งเสริมสาระที่ต่ ากว่า
ระดับประเทศระดับม.ต้น                 
ม.ปลาย 

- /  - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ              
การอ่าน 

10,000 /  10,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

4. กิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์
มรดกไทย 

6,000 
 

/  6,000 
 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

6.กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 

4,000 /  4,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

7.กิจกรรมคลินิคกลุ่ม - /  - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

8.กิจกรรมซ่อมเสริม - /  - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ค่าใช้จ่ายกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เงินอุดหนุน 6,000  บาท 
กิจกรรม งบประมาณ 

เงินอุดหนุน            
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

1. กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

6,000 /  6,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.กิจกรรมคลีนิคกลุ่ม - /  - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3.กิจกรรมซ่อมเสริม - /  - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เงินอุดหนุน 16,000  บาท 

 
 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

1.  กิจกรรมติว O-NET  
ม. 3 และ ม. 6  

- /  - - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

2.  กิจกรรม 10  minutes   
พิชิต O-NET  

- /  - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3.  กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ 
สารเคมี  

5,000 /  5,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4.  กิจกรรมสัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ 

3,000 /  3,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5.  กิจกรรมธนาคารคลังข้อสอบ - /  - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

6.  กิจกรรมปรับปรุงและ           
พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5,000 /  5,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

7.  กิจกรรมพัฒนาการเรียน    
การสอนสาระเทคโนโลยี 

3,000 /  3,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

8.กิจกรรมคลีนิค  /   - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

9. กิจกรรมซ่อมเสริม  /   - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     12,500 บาท 

 กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

1. กิจกรรมวันส าคัญสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

7,500   

/ 

 7,500   - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

2. ค่ายยุวคุณธรรม น า
ประชาธิปไตย 

- 

/ 

 - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3. กิจกรรมธรรมศึกษาใน
โรงเรียน 

5,000   

/ 

 5,000   -   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ค่าใช้จ่ายกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  17,500  บาท 
กิจกรรม งบประมาณ 

เงินอุดหนุน            
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

1. สัปดาห์วันคริสต์มาส 3,500 /  3,500 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

2. กิจกรรมติว O – net 
 ม.3 และ ม. 6 วิชา
ภาษาอังกฤษ 

2,000 /  2,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

3. มัคคุเทศก์น้อย 2,000 /  2,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

4. กิจกรรม English around 
you 

5,000 /  5,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

5. กิจกรรม English in  
daily life 

2,000 /  2,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   
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กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

6. กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน 3,000 /  3,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

7. กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ม.2  และ ม.6 

- /  - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

8. กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ม.1 และ ม.4 

- /  - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

9. กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ม.3 และ ม.5 

- / 
 - - กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

10. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิชา
ภาษามลายู ม.1 - ม.3 

- / 
  

- 
 
- 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

11. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีน  

- / 
  

- 
 
- 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ค่าใช้จ่ายกลุ่มสาระศิลปะ  8,000  บาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

1. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริม
การเรียนการสอน ศิลปะ  

1,500 /  1,500 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ   

2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะการท าผ้า 
มัดย้อม  

2,500 /  2,500 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วย Scoring rubrics 

4,000 /  4,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายกลุ่มสาระการงานอาชีพเทคโนโลยี  29,000  บาท 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมใช้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา  2563  
โครงการทั้งหมด    จ านวน    15  โครงการ  จ านวน  100   กิจกรรม  งบจัดสรร  500,000  บาท    
ด าเนินการแล้ว      จ านวน    98  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  98.00     รายจ่าย   418,500   บาท    

กิจกรรมที่ก าลังด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  ดังนี้  
1. กิจกรรมจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ศูนย์ป้องกันยาเสพติด  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน   

กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน   2   กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  2    คงเหลือ  81,500  บาท ดังนี้ 
                     1. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  งบประมาณ 71,500 บาท  

    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
2. กิจกรรมติว  GAT  และ  PAT  งบประมาณ 10,000 บาท   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

หมายเหตุ  ได้ใช้เงินเหลือจากโครงการต่างๆ จ านวน 14,400 บาท และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ                 
จ านวน 81,500  บาท จ่ายตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และสร้างแหล่งเรียนรู้บูรณาวิถีไทย กิจกรรมซ่อมแซม
บ ารุงครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ยานพาหนะ และปรับปรุงภูมิทัศน์  รวมจ านวนเงิน 95,900 บาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน            

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
(งานคหกรรม) 

9,000 /  9,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

การงานอาชีพ 
2. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

1,000 /  1,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

การงานอาชีพ 
3. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน  วิชาช่างเชื่อมโดยใช้
กระบวนการ ช่างฝีมือและ
ประสบการณ์ 

10,000 /  10,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

การงานอาชีพ 

4. กิจกรรม  เกษตรพอเพียง   
4..1การเพาะเห็ดด้วย              
วัสดุผสม 
4.2 การเลี้ยงปลาน้ าจืด 
4.3 การท าปุ๋ยหมัก 
4.4 การผลิตพันธุ์ไม้ 
4.5 ปลูกพืชผักสวนครัว 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

/  1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

- 
- 
- 
- 
- 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

การงานอาชีพ  

5. กิจกรรม  พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน วิชาการงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4,000 /    4,000 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

การงานอาชีพ 
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รายรับ-รายจ่ายจัดสรรงบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2563 

  ประมาณการรายรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ม.ต้น 440 บาท/ภาคเรียน (880x285)       250,800   บาท 
 ม.ปลาย 475 บาท/ภาคเรียน (950x120)       114,000   บาท 
 รวมทั้งสิ้น          364,800   บาท 
 ยอดยกมาจัดสรรเพิ่ม            50,000   บาท 
รวมประมาณการรายรับ          414,800   บาท 
รายจ่ายจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                
1.กิจกรรมลูกเสือ             20,000    บาท 
2.กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ         50,000    บาท 
3.กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะผู้น า        15,000     บาท 
4.กิจกรรมค่ายคุณธรรม          10,000     บาท 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศ          10,000     บาท 
6.กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน          10,000    บาท 
7.กิจกรรมกีฬาสีภายใน          10,000     บาท 
8.กิจกรรมสภานักเรียนเข้มแข็ง         10,000     บาท 
9.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก        60,000     บาท 
10.กิจกรรม ICT          163,200    บาท 
11กิจกรรมเข้าค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐาน                                             50,000    บาท 
12 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี                                                                         6,600     บาท 
รวมจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                  414,800   บาท 
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งบประมาณจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2563   (ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ เงินพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 163,200  ICT ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 10,000 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
3 โครงการเครือข่ายบ้านลูกช้างสร้างสุขตามวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง 
35,000 ฝ่ายบริหารงานปกครองนักเรียน 

4 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างแนวคิดสู่อนาคต 10,000 งานแนะแนว 
5 โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือและเนตรนารี 20,000 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 60,000 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

  

 -กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 100,000 -ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 -กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 6,600 -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 -กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 10,000 -กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
 รวม 414,800  

 
1.โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  163,200    บาท 
 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้าน  ICT 

163,200   /  163,200   - ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

 
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 งบประมาณ    เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  10,000 บาท   
 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 

1 กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 

10,000 
 

 
/  10,000 

 
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

 
 



  20 

 
 

3. โครงการเครือข่ายบ้านลูกช้างสร้างสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     35,000      บาท  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณเงิน
เงินพัฒนา

ผู้เรียน 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 

1. กิจกรรมสภานักเรียน
เข้มแข็ง 
 

10,000 
 

/  10,000 
 

- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

2. กิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณลักษณะผู้น า 

15,000 
 

 /  15,000 
 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

4. กิจกรรมปฐมนิเทศ                
ม.1 และ ม.4 

10,000 
 

 /  10,000 
 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

 
4.โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างแนวคิดสู่อนาคต งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    10,000    
บาท     
 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณเงิน
พัฒนาผู้เรียน 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 

1. ปัจฉิมนิเทศ ม.3              
และ ม.6 

10,000 /  10,000 - งานแนะแนว 

2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

- /   - งานแนะแนว 

 
5. โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือเนตรนารี  งบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   20,000   บาท 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม งบประมาณเงิน
พัฒนาผู้เรียน 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 

1กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ประจ าปี
การศึกษา 2563 

20,000 
   

/  20,000 
 

- งานกิจกรรม                 
พัฒนาผู้เรียน 
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6.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60,000  บาท 
  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณเงิน
พัฒนาผู้เรียน 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 

1.กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

60,000 
 

/  60,000 
 

- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
7. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 งานวิชาการ   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    100,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณเงิน
พัฒนาผู้เรียน 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

1. กิจกรรม  ค่ายทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

50,000 
 

 
/  50,000 

 
กลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 

2. เปิดบ้านวิชาการ  
“ทับช้าง 63” 

50,000  
/   50,000 ฝ่ายบริหารงาน

วิชาการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   6,600  บาท   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  ค่าใช้จ่ายกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา  10,000  บาท 
 กิจกรรม งบประมาณ 

เงินพัฒนาผู้เรียน 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

1. กิจกรรมกีฬาภายใน 10,000 
 

 /  10,000 
 

กลุ่มสาระสุขศึกษา           
และพลศึกษา 

 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินพัฒนาผู้เรียน 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

จ่าย คงเหลือ กลุ่มสาระ/งาน/
ฝ่าย 

1.  กิจกรรม 
 Com Camp  

6,600 
 

/  6,600 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
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สรุปผลการด าเนินการโครงการกิจกรรมเงินพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา  2563 
 โครงการทั้งหมด   จ านวน    7   โครงการ  จ านวน  13   กิจกรรม    งบจัดสรร  414,800   บาท   

ด าเนินการแล้ว      จ านวน    7  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  53.84       รายจ่าย   273,200   บาท    
          ไม่ได้ด าเนินการ     จ านวน     6  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  46.16        คงเหลือ  145,000   บาท 
กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ   ดังนี้ 

1.  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม งบจัดสรร 10,000 บาท  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
2.  กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะผู้น า 15,000 บาท ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

          3.  กิจกรรมค่ายทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้   8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งบประมาณ  50,000 บาท  
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
          4.  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ   งบประมาณ 50,000 บาท ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
          5.  กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 งบประมาณ 10,000 บาท   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

6.  กิจกรรมกีฬาสีภายใน   งบประมาณ 10,000 บาท  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา   
สาเหตุ  เนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19  

 
สรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2563 

ตั้งแต่วันที่  4 มกราคม - 30 เมษายน  2564 
 

ที ่ ประเภทเงิน ยอดยกมา รายรับ รวมรายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
1 เงินอุดหนุนรายหัว 734,963.22 71,200.00 806,163.22 806,163.22 0.00 

2 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
- เงินค่าหนังสือเรียน 
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  
353,231.68 
63,800.00 

0.00 
577,615.75 

  
0.00 

26,270.00 
0.00 

54,745.00 

  
353,231.68 
90,070.00 

0.00 
632,360.75 

  
0.00 

87,390.00 
0.00 

261,423.00 

  
353,231.68 

2,680.00 
0.00 

370,937.75 
3 เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(เงินบ ารุงการศึกษา) 

468,921.27 196,796.97 665,718.24 64,000.00 601,718.24 

4 เงินอุดหนุน อบต.ทับช้าง 164,405.00 0.00 164,405.00 88,000.00 76,405.00 

5 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 

6,000.00 313,500.00 319,500.00 111,000.00 208,500.00 

6 เงินโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

268,200.00 534,600.00 802,800.00 535,803.50 266,996.50 

 
หมายเหตุ  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 2,680 บาท ส่งคืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 
สตูล ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2564 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระวาระที่ 4  เรื่องทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 

นางศิรประภา  ขวัญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ                                                   
น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)                              
ปีการศึกษา 2563 เพ่ือพิจารณา (รายละเอียดดังลิงค์ท่ีแนบ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 

4.2  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568) 
นางศิรประภา  ขวัญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ                                                   

น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปี                  
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568) เพ่ือพิจารณา (รายละเอียดดังลิงค์ท่ีแนบ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568) 

4.3 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  2564 
นางศิรประภา  ขวัญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ                   

น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินอุดหนุนรายหัว 
ประจ าปีการศึกษา   2564 

รายรับ เงินอุดหนุนรายหัว 
  ม.ต้น 281 คน ๆ ละ 3,500     =  983,500   บาท 
  ม.ปลาย 146 คน ๆ ละ 3,800     =  554,800   บาท 
  รวม        1,538,300  บาท 
หัก 1.ส ารองจ่าย 10%       =  153,830   บาท 
 2.ค่าไฟฟ้าโรงเรียน+หอพักนักเรียน 35,00 x 12    =  420,000   บาท 
 3.ค่าน้ ามัน(7,000x12)       =    84,000   บาท 
 4.ค่าโทรศัพท์,อินเตอร์เน็ต (4,000 x12)     =    48,000   บาท 
 5.ค่าวัสดุส านักงาน       =  382,470   บาท 
 รวมจ่าย          1,088,300  บาท 
คงเหลือจัดสรร            450,000  บาท
............................................................................................................................. ................................................. 
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  57 %          257,500  บาท  
2. ฝ่ายบริหารงาบุคคล             40,500   บาท   
3. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน            30,500   บาท    
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป             81,000   บาท    
5. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ            40,500   บาท     
รวม             450,000   บาท   
............................................................................................................................. .............................................   
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ       257,500   บาท    
-งานวิชาการ        120,000  บาท         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              13,000  บาท   
-งานแนะแนว      5,000  บาท         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           13,000  บาท  
-งานห้องสมุด          10,000  บาท         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    13,000  บาท  
-งานนิเทศ      5,000  บาท         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ                13,000  บาท              
-งานวัดผล      5,000  บาท         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    13,000  บาท  
-งานทะเบียน      3,000  บาท         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                  12,000  บาท   
-งานข้อมูลสารสนเทศ 3,000  บาท         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         14,500  บาท  
-งานประกัน  5,000  บาท         กลุม่สาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      10,000  บาท 
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งบประมาณจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา   2564   ( ประเภทเงินอุดหนุน) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 45,500          ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 16,000          งานอนามัยโรงเรียน 

งานโภชนาการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 40,500    ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 9,000 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
5 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 24,000 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

6. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

10,000          งานห้องสมุด 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

7. โครงการ สถานศึกษาปลอดภัยและสร้างแหล่งเรียนรู้
บูรณาการวิถีไทย 

 

58,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

8. โครงการนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ
ผู้เรียน 

15,000 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่งานอาชีพ 
 

12,000 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
10. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  
     
 

16,000      งานแนะแนว 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
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งบประมาณจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2564   ( ประเภทเงินอุดหนุน) 
ที ่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 

11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ         
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

204,000 
(102,500) 
(13,000) 
(13,000) 
(13,000) 
(13,000) 
(13,000) 
(12,000) 
(14,500) 
(10,000) 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 รวม 450,000  
 
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 
   งบประมาณ เงินอุดหนุน    45,500 บาท    
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. . กิจกรรมซ่อมแซม
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์
ส านักงานและยานพาหนะ   

35,500 
 

-ครุภัณฑ์ส านักงาน,  
ยานพาหนะ 

 
 

ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 
นางสาวจิรวรรณ เดชเกิด 
 

1 มิถุนายน2564 
 – 

31 มีนาคม 2565 
 

2. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2565 
 

5,000 -ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง ค่าเข้าเล่ม
เอกสาร 
 

งานแผนงาน 
นางประภาพรรณ 
พรหมมณี 
 

24-25 มีนาคม 
2565 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 

- - ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 
นางสาวจิรวรรณ เดชเกิด 
 

1 มิถุนายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    งบประมาณ เงินอุดหนุน   16,000   บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. กิจกรรมบริการงาน
อนามัยของโรงเรียน  

5,000 -วัสดุเวชภัณฑ์ยา 
- โฟมบอร์ดความรู้ ,
ตะกร้า , ป้ายห้อง 

นางสมจิตร์  พูลสวสดิ์ 
 

11 พฤษภาคม 
2564 – 

มีนาคม 2565 
2. กิจกรรมงาน อย.น้อย 3,000 - ไวนิลเดินรณรงค์  

กระดาษขาวเทา 
- โลโก้ อย.น้อย, 
ปากกาเคมี ,เชือก 
กระดาษการ์ดสี  
หนา – บาง 

นางสมจิตร์   พูลสวสดิ์ 
 

30 พฤษภาคม -              
กันยายน 2564 
10 พฤษภาคม 

2564 - 
กุมภาพันธ์ 2565  

3.  กิ จ ก ร รมกายบริ ห า ร             
เพ่ือสุขภาพ 

- - นางสาวมนทิพย์ นกแก้ว 
 

30 พฤษภาคม -              
กันยายน 2564 
10 พฤษภาคม 

2564 - 
กุมภาพันธ์ 2565 

4.  กิจกรรมตรวจสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพ 

1,000  ไวนิล,แปรงสีฟัน            
ยาสีฟัน /อุปกรณ์    
ในการตรวจสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพ 

นางสาวมนทิพย์ นกแก้ว 
 

30 พฤษภาคม -              
กันยายน 2564 
10 พฤษภาคม 

2564 - 
กุมภาพันธ์ 2565 

5. กิจกรรมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยโรคร้ายแรง 

3,000 ไวนิล ,สบู่ล้างมือ ,เจล 
และแอลกอฮอล์ 
ล้างมือ , ถ่านไฟ 

นางสมจิตร์  พูลสวสดิ์ 
นางสาวฮาพีซา  เบงมูงอ 
  

11 พฤษภาคม -              
กันยายน 
2564 

1 พฤษภาคม 
2564 - 

กุมภาพันธ์ 2565 
6. กิจกรรมส่งเสริมความรู้
ทางโภชนาการ 

1,000 บอร์ดความรู้ นางสาวไพรินทร์ แก้วคง 17 พฤษภาคม  -
พฤศจิกายน 2564 

  
7. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
โรงอาหาร 

3,000 ปรับปรุงที่เก็บอุปกรณ์
ครัวในโรงอาหาร 

นางสาวไพรินทร์ แก้วคง 11 พฤษภาคม
2564 – 

มีนาคม 2565.  
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3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร   งบประมาณ เงินอุดหนุน   40,500   บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. ประชุม อบรมสัมมนา 
 
 

10,000 อาหารกลางวัน  
อาหารว่าง ค่าเอกสาร 
ค่าไวนิล 
ค่าวิทยากร 
ค่าเดินทางไปราชการ 

นางอุษณีย์   รอดทอง 
 

ปีการศึกษา 2564 

2. ศึกษาดูงาน 20,000 
ค่ารถโดยสาร ที่พัก           
ค่าเอกสาร ค่าอาหาร 

นางสุรภี เด็นจิ 
 

 5 – 10 ธันวาคม 
2564 

3. จ้างครูและบุคลากร งบกลาง อัตราจ้าง  5  คน 
นางสาวพรรณนิดา  หนู
อ่อน 

1 มิถุนายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

- - 
นางสุรภี   เด็นจ ิ
 

1 มิถุนายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

5. ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
(PLC) 

- - 
นางสุรภี   เด็นจ ิ
 

1 มิถุนายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

6. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

10,000 
แฟลชไดรฟ์ ตู้เอกสาร 
บอร์ด วัสดุส านักงาน 

นางสาวพรรณนิดา  หนู
อ่อน 

1 มิถุนายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

7. หนึ่งครูหนึ่งรางวัล 500 
กระดาษเกียรติบัตร 
กรอบเกียรติบัตร 

นางอุษณีย์   รอดทอง 
 

30 กันยายน 
2564 
และ 

31 มีนาคม 2565 
 
4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม    งบประมาณ เงินอุดหนุน   9,000   บาท 
    ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. กิจกรรมลอยกระทง 
 
 
 
 

5,000 - ค่าไวนิล  
- ค่าวิทยากร 
- ค่าของรางวัล 
- ค่าแผ่นพับ 
 

ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

นางผกามาส  ศรีผล 
นางสาวกชกร  บุญชู 

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรม งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

2. กิจกรรมลูกช้างอนุรักษ์
ว่าวไทย 

 - กระดาษ 
- ไม้ไผ่ 
- กระดาษสาบาง 
- เชือกป่าน 
- กาวแป้งเปียก 
- มีดเหลาไม้ไผ่ 
- กรรไกรตัดกระดาษ 
- พู่กันและสี 

ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

นางผกามาส  ศรีผล 
นางสาวกชกร  บุญชู 

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

3.กิจกรรมเด็กดี 
ศรีทับช้าง 

1,000 - ค่าเกียรติบัตร 
  และของรางวัล 
- ค่าแบบบันทึกสมุด 
  ความด ี

ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
นางสาววิไลลักษณ์ ปาน
ทอง 
 

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

4.กิจกรรมจิตอาสาท าดีด้วย
หัวใจ 

3,000 - ค่าไวนิล 
- ค่าอาหาร,ของว่าง
ส าหรับต้อนรับ 
- ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การ 
  ท าความสะอาด 
- ค่าเอกสารบริเวณ  
รับผิดชอบในการ 
ท าความสะอาด 

ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
นางสาวศิริพร  เกิดอะโน 
นางสาวกชกร  บุญชู 

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

5.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม - - ค่ากระดาษ 
- ค่ากระดาษสี 

ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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5. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   งบประมาณ  เงินอุดหนุน  24,000    บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. กิจกรรม 1 ห้อง            
1 อาชีพลูกช้าง 
 

5,000 - ค่าอุปกรณ์ในการ
สร้างอาชีพ          
ของนักเรียนแต่           
ละห้อง 

 

ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
นางสาววิไลลักษณ์ ปาน
ทอง 
นางสาวศิริพร  เกิดอะโน 
นางสาวกชกร  บุญชู 

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

2. กิจกรรมตลาดนัดลูกช้าง 2,000 - ผ้าปูโต๊ะ 
- ผ้ากันเปื้อน 
- ไวนิล 

ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
นางสาววิไลลักษณ์ ปาน
ทอง 

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
3. กิจกรรมรักการออม 1,000 ค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์ 
 

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
 

4. กิจกรรม 
ธนาคารขยะพัฒนา           
สื่อการเรียนรู้ 

3,000  ค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ นางวชิรา มุสิกพงษ์ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิภาวดี  
อินทร์ด้วง  

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
5.  กิจกรรมชีววิถี     นายมีเกียรติ  สุขเล็ก 17 พฤษภาคม  

2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
6. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 
 

สร้างศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง 
2 เงื่อน 

นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์ 
นางสุมาล  ไชยรัตน์ 

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
7. กิจกรรมบูรณาการการ
เรียนการสอนตามแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3,000 
 

-ค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ นางนิพพา  สุขปาละ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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6. โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   งบประมาณ  เงินอุดหนุน   10,000   บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1 กิจกรรมวางทุกงานอ่าน
ทุกคน  
 

- - 1.นางวชิรา มุสิกพงษ์ 
2.นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์การสอน
ภาษาไทย 

1 มิถุนายน 2564 
–  

15 กันยายน 2564 
15  พฤศจิกายน

2564 –  
1 มีนาคม 2565 

2 กิจกรรมพัฒนาบูรณาการ
การอ่านภาษาไทย 

- - 1.นางวชิรา มุสิกพงษ์ 
2.นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์การสอน
ภาษาไทย 

1 มิถุนายน 2564 
–  

15 กันยายน 2564 
15  พฤศจิกายน

2564 –  
1 มีนาคม 2565 

3 กิจกรรมบริการสื่อและ
เทคโนโลยี 

5,000 หนังสือพิมพ์  วารสาร 
นิตยสาร 
โฟมบอร์ด 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง
วิภาวดี อินทร์ด้วง 

 

1 มิถุนายน 2564 
–  

15 กันยายน 2564 
15  พฤศจิกายน

2564 –  
1 มีนาคม 2565 

4. กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน  
 

 5,000 โฟมบอร์ด  กระดาษ
ร้อยปอนด์  ปากกาสี 

สีไม้  กระดาษสี 

1.นางวชิรา มุสิกพงษ์ 
 

1 มิถุนายน 2564 
–  

15 กันยายน 2564 
15  พฤศจิกายน

2564 –  
1 มีนาคม 2565 

5  กิจกรรมลูกช้าง                     
รักภาษาถิ่น 

- - 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง
วิภาวดี อินทร์ด้วง 
2.นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 

1 มิถุนายน 2564 
–  

15 กันยายน 2564 
15  พฤศจิกายน

2564 –  
1 มีนาคม 2565 
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7. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสร้างแหล่งเรียนรู้บูรณาการวิถีไทย งบประมาณเงินอุดหนุน  58,000  บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
และครุภัณฑ์ 
 

20,000  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ใน การตกแต่ง 
ซ่อมแซม  
- ค่าแรง ค่าจ้าง  

- นายสิทธิพร  แก้วสุข 
 

1 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน 
สวยโรงเรียนงาม  

10,000  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์                    
พันธุ์ไม้ กรรไกร                    
ตัดตกแต่ง ปุ๋ย  
- ค่าแรง ค่าจ้าง  

- นายอรุณ   เด็นจิ 
 

1 พฤษภาคม  
2564  
– 

31 มีนาคม 2565  
3. กิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดภัย 

1,000 -  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ - นางวิลาวรรณ ศรีสังข์ 
-นายอรุณ   เด็นจิ 
 

1 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
4. กิจกรรมรักษ์ทับช้าง 
Zero Waste  

20,000 - ค่าไม้กวาด น้ ายาขัด
ห้องน้ า ถังขยะ  ขันน้ า 
แปรงขัดห้องน้ า 

- นางวิลาวรรณ ศรีสีงข์ 
- นายมีเกียรติ    สุขเล็ก 
 

1 มิถุนายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
5. กิจกรรม big cleaning 
day 

3,000 - ค่าไม้กวาด  ถุงด า 
น้ ายาท าความสะอาด 

- นางวิลาวรรณ ศรีสีงข์ 
- นายอรุณ   เด็นจิ 
- นายมีเกียรติ    สุขเล็ก 
- นายสิทธิพร  แก้วสุข 

1 มิถุนายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

6. กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยี 

4,000 -  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ - ว่าที่ร้อยตรีสมทรง 
กลิ่นหอม 
 

1 มิถุนายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
 

8. โครงการนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน    งบประมาณเงินอุดหนุน  15,000  บาท 
    ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1.กิจกรรมนิ เทศภายใน
ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

4,000 ค่ า เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ค่าอาหาร 

ว่าที่ร้อยตรีฮีซาม  
อาแวบือซา 

1 มิถุนายน 2564 – 
31 มีนาคม 2565 

2. กิจกรรมน าเสนอ
โครงงานฐานวิจัย/
นวัตกรรมนักเรียน 

6,000 
 

-  ค่ารถ 
-  ค่าอาหาร 

นางนิพพา  สุขปาละ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี 
อินทร์ด้วง 

1 มิถุนายน 2564 – 
31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

3.กิจกรรมผลิตนวัตกรรม
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
(google classroom) 
 

3,000  - ค่าอาหารว่าง  
- ค่าอาหารกลางวัน  
- ค่ากระดาษเกียรติ
บัตร  
 

นางสาวกัญญาภัค 
นพวงศ ์
 

1 มิถุนายน 2564 – 
31 มีนาคม 2565  

5. กิจกรรมน าเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน และ
นวัตกรรมครู 

2,000 ค่าเอกสาร/ค่าวัสดุ นางนิพพา  สุขปาละ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี 
อินทร์ด้วง 
 

1-7 กุมภาพันธ์2565 

 
9.  โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่งานอาชีพ งบประมาณเงินอุดหนุน  12,000   บาท 
    ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1.กิจกรรมชุมนุม 
(ตลาดนัดชุมนุม) 
 
 

10,000 - ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ ให้ความรู้ 
5,000 บาท 
- ท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 2,500บาท 
- ค่าตกแต่งสถานที่ 
2,500 บาท   

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางสาวพรทิพย์   
วิหะกะรัตน์ 

 

1 มิถุนายน 2564 – 
31 มีนาคม 2565 

2. กิจกรรมเครือข่าย
บ้านลูกช้าง 

2,000 - แฟ้มและไส้แฟ้ม                        
(ทุกห้องเรียน) 

ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
นางผกามาส  ศรีผล 

1 มิถุนายน 2564 – 
31 มีนาคม 2565 

3.กิจกรรมพัฒนา       
งานอาชีพนักเรียน
หอพักประชารัฐ 
 

- - นางผกามาส  ศรีผล 
นางสาวกัญญาภัค นพวงศ์ 
นายมีเกียรติ  สุขเล็ก 

1 มิถุนายน 2564 – 
31 มีนาคม 2565 
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10. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งบประมาณเงินอุดหนุน  11,000   บาท 
     ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. บริการแนะแนว              
5 บริการ 
 

1,000 - วัสดุ,อุปกรณ์ตกแต่ง
ห้อง 
- ชั้นวางเอกสาร
สารสนเทศ 
- ไวนิล 

นางสาวพรทิพย์   
วิหะกะรัตน์ 
งานแนะแนว 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

2. พี่จูงน้องมาเรียน 
(แนะแนวการศึกษา ป.
6 ในเขตพ้ืนที่บริการ) 

2,000 - กระเป๋า 
- ปากกา 
- สมุดบันทึก 

นางสาวพรทิพย์   
วิหะกะรัตน์ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1 กุมภาพันธ์ 2565 
– 

31 มีนาคม 2565 

3. งานรับนักเรียน              
ท าสื่อดิจิตอล 

2,000 - ไวนิล 
- ตะแกรงใส่เอกสาร 

นางสาวพรทิพย์  วิหะกะ
รัตน์ 
งานรับนักเรียน 

1 - 28 กุมภาพันธ์ 
2565 

4. กิจกรรมห้องเรียน                   
อุ่นไอรัก 

- - นางสาวพรทิพย์   
วิหะกะรัตน์ 
งานแนะแนว 

7 - 14 พฤษภาคม 
2564 

5. กิจกรรมติดตาม
นักเรียนออกกลางคัน 

- - นางสาวกัญญาภัค 
 นพวงศ์ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

6. กิจกรรมพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
(เครือข่ายบ้านลูกช้าง)  

6,000 - ค่ายานพาหนะ 
- ค่าไวนิล 

นางผกามาส  ศรีผล 
ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

7. ศูนย์  TO BE 
NUMBER ONE 

5,000 - ไวนิล 
- เครื่องแต่งกายของ 
TO BE NUMBER 
ONE IDOL 
- อุปกรณ์ตกแต่งเวที 
- ลูกโป่ง 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
นางสาววิไลลักษณ์ ปาน
ทอง 
นางสาวศิริพร  เกิดอะโน 
นางสาวกชกร  บุญชู 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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11. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     งบประมาณ   เงินอุดหนุน    204,000      บาท 

    1.กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ งบประมาณเงินอุดหนุน   102,500   บาท 
    ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. กิจกรรมติว O-NET 
ม.3 , ม.6  และริน
น้ าใจสู่น้องชาวใต้ 
 

30,000 - ค่ายานพาหนะ 
- ค่าเอกสาร 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าแฟ้ม 
- ค่าอุปกรณ์เครื่อง
เขียน 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
5 สาระ 
นางสาวกัญญาภัค นพวงศ์ 
นางสาวธันยพร   ขันไชย 

1 พฤศจิกายน 2564 
- 

28 กุมภาพันธ์ 2565 

2. กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะ                      
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

30,000 - ค่าพาหนะ   
- อาอาหาร  
- ค่าวัสดุฝึก 
- ค่าท่ีพัก   
-ค่าเอกสาร 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
นางสาวกัญญาภัค นพวงศ์ 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

3. กิจกรรม ติว GAT 
และPAT 
 

10,000 - ค่าวิทยากรติว               
GAT- PAT 
- ค่าเอกสารติว 
- กระดาษเกียรติบัตร 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
นางสาวกัญญาภัค นพวงศ์ 
นางสาวธันยพร ขันไชย  

1 กุมภาพันธ์ 2565 
 – 

15 มีนาคม 2565 

4. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง รับผลการ
เรียน 

- - นายไชยา  สุวรรณโณ 
นางสาวเมษินี  อิสสโร 

ภาคเรียนที่ 1 
 28 กันยายน 2564 

ภาคเรียนที่ 2 
26 มีนาคม 2565 

5. กิจกรรมห้องเรียน
ประกันคุณภาพ 
 

7,000 - วัสดุ อุปกรณ์ 
- ค่าไวนิล หรือ                
โฟมบอร์ด 

ว่าที่ ร.ต.ฮีซาม  
อาแวบือซา 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
6. กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

3,000 - ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าเอกสาร 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
นางสาวกัญญาภัค นพวงศ์ 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
7. กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานทะเบียน 
 
 

3,000 - ปพ1 , ปพ 2, ปพ. 3  
- ประกาศนียบัตร,
กระดาษ, 
- ซองน้ าตาล 
-  Hard Disk External 

นายไชยา  สุวรรณโณ 
นางสาวเมษินี  อิสสโร 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

8. กิจกรรม 1 ครู                       
1 นวัตกรรม 
 

7,000 - ค่าโฟมบอร์ด 
- ค่าวัสดุในการจัดการ
เรียนการสอน 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
นางสาวกัญญาภัค   นพวงศ์ 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
9. กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพภายใน 

5,000 - ค่าอาหาร          
-  ค่าวิทยากร 
- ค่าถ่ายเอกสาร    
-  ค่าเข้าเล่ม 

ว่าท่ี ร.ต.ฮีซาม  อาแวบือซา 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

10. กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์                 
งานวัดผล 
 
 

7,000 งานวัดผล 
-แฟ้ม- ไส้แฟ้ม 
- เป็กดอกจัน 
- กาวสองหน้า 
- เทปโฟมกาวสองหน้า 
- ซองน้ าตาล- ปากกา
เคมี 
- ที่เจาะกระดาษ 
- ชั้นวางของ 
งานสารบรรณ 
- ชั้นวางของ 
- ซองน้ าตาล- แฟ้ม 
- ป้ายอะคริลิค 
สามเหลี่ยม 
- ซองครุฑ ขนาด  A4 
- ซองจดหมายราชการ                        
(ซองขาว) 
- หมึกเติมแท่นประทับ 

นางสาวธันยพร ขันไชย 
นางสาวเมษินี  อิสสโร 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

11. กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีและ
ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

3,500 - ค่าโดเมนเนม 
- ค่าแฟ้ม 

นางสาวกัญญาภัค  นพวงศ์ 
นางสาวเมษินี  อิสสโร 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

12. กิจกรรมพัฒนา
ระบบนิเทศการสอน 

3,000 - ขาตั้งกล้องโทรศัพท์               
เพ่ืออัดวีดีโอ 
- ไมค์ส าหรับโทรศัพท์ 

นางสาวกัญญาภัค นพวงศ์ 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
13. กิจกรรมธนาคาร
ข้อสอบ 

- - นางสาวธันยพร ขันไชย 
นางสาวสปีน่า ยาพระจันทร ์

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งบประมาณเงินอุดหนุน  13,000     บาท 
    ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1.กิจกรรมติวเข้ม            
ม.3 ม.6 

- ค่าไวนิล   กระดาษ
รายงาน กระดาษขาว
เทา กระดาษร้อย
ปอร์น กระดาษสี  
เกียรติบัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 1   พฤศจิกายน 
2564 

2.กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย ม.3 ม.5 

- -  นางประภาพรรณ   
พรหมมณี 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
3.กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย                  
ม.1 และ ม.4 

- -  นางสมจิตร์  พูลสัวสดิ์ 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

4.กิจกรรมภูมิปัญญา
ไทยในท้องถิ่น 

3,000 ค่าวิทยากร ค่า
ยานพาหนะ กระดาษ
ขาวเทา ปากกาสี 

นางสาวมนทิพย์ นกแก้ว 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
5.สัปดาห์อนุรักษ์               
มรดกไทย 

5,000 ค่าไวนิล   กระดาษ
รายงาน กระดาษขาว
เทา กระดาษร้อย
ปอร์น กระดาษสี  
เกียรติบัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

6.กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 

3,000 ค่าวัสดุสร้างสื่อการ
เรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
7.กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

2,000 ค่าไวนิล   กระดาษ
รายงาน กระดาษขาว
เทา กระดาษร้อย
ปอร์น กระดาษสี  
เกียรติบัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

8.กิจกรรมซ่อมเสริม - -  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
 
 



  38 

 
 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งบประมาณเงินอุดหนุน  13,000     บาท 
    ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. กิจกรรม 
Mathematics 
walk Really 

3,000 - ค่าแผนเคลือบ 
- ค่าแผนใส่ 
- ค่ากระดานการ์ด             
สีขาว 
- ค่าแม็กยิง 
- ค่าลูกแม็กยิง 
- ค่ากระดาษชาร์ท 
- ค่าปากกาเคมี 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

ว่าท่ี ร.ต.ฮีซา อาแวบือซา 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

2. กิจกรรมอบรมการ
ใช้โปรแกรม The 
Geometer’s 
Sketchpad 
(GSP) 

3,000 - ค่าอาหาร 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ
ประกอบการอบรม 

นางซาฟีนะห์  เด็นมูณี 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

3. กิจกรรม MATH 
ART คณิตศาสตร์
ศิลป์สนุก 

2,000 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
เช่น  ฟิวเจอร์บอร์ด, 
กระดาษแข็งสี, ด้ายสี, 
เข็มหมุด, ชุดเรขาคณิต
, กาวสองหน้าบาง, 
กรรไกร, กาวร้อน, ชุ
ดวงเวียน เป็นต้น 

นางสาวปาลีรัฐ   สวสัดี 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

4. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์           
ม.1,ม.4 

2,000 -ค่าไวนิล หรือ โฟม
บอร์ดความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในห้องการ
จัดการเรียนรู้ 
-ปากกาเขียนโน๊ตบุ๊ค 

ว่าท่ี ร.ต.ฮีซา อาแวบือซา 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

5. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ม.2 
และ ม.6 

1,000 -ค่าไวนิลและโฟม
บอร์ดความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ในห้อง
การจัดการเรียนรู้ 

นางซาฟีนะห์  เด็นมูณี 
 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 
25652564 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

6. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ม.3 
และม.5 

2,000 -ค่าไวนิล หรือ โฟม
บอร์ดความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในห้องการ
จัดการเรียนรู้  

นางสาวปาลีรัฐ   สวสัดี 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งบประมาณเงินอุดหนุน  13,000     บาท 
    ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. กิจกรรม   ติว O-NET 
ม. 3 และ ม. 6     

- -กระดาษ A4/
กระดาษหน้าปก 
-ลวดเย็บกระดาษ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

2. กิจกรรม 10 
minutes พิชิต O-NET 
 

- -กระดาษ A4/
กระดาษหน้าปก 
-ลวดเย็บกระดาษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
3. กิจกรรมพัฒนาการ
สอนสาระวิทยาศาสตร์ 

3,000 -อุปกรณ์เครื่องแก้ว 
-สารเคมี 
-เครื่องชั่งสปริง 
-โมเดลวิทยาศาสตร์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

4. กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
 
 

3,000 -อุปกรณ์ประกอบการ
ทดลอง/สารเคมี  
1,000บาท 
-สมุด/ปากกา/แฟ้ม  
2,000 บาท 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

5. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระ
เทคโนโลยี 
 

3,000 ชุด kidbrighe 1 ชุด 
ชุดละ 3,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
นางสาวเมษินี อิสสโร 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

6. กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

500 -โฟร์มบอร์ด 
-กระดาษสี 
-กาวสองหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

7. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1             
โดยการใช้สื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 

500 หมึกพริ้นเตอร์ 
กระดาษสี 
กระดาษท าปก 
 

นางผกามาส  ศรีผล 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
 

8. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3            
โดยการใช้สื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 

500 กระดาษสี 
กระดาษท าปก 
กระดาษพริ้นเตอร์ 
  

นางผกามาส  ศรีผล 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

9. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชา
ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  โดยการใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย 

500 กระดาษสี/กระดาษท า
ปก/กระดาษพริ้นเตอร์ 
กาว/เทปกาว 
กระดาษแข็ง 

นางสาวจีราพร ห้วยหล่ า  17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

10. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชา
ฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษา  ปี
ที่ 4  โดยการใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย 

500 กระดาษสี/กระดาษท า
ปก/กระดาษพริ้นเตอร์ 
กาว/เทปกาว 
กระดาษแข็ง 

นางสาวศิริพร  
 เกิดอะโน 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

11. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชา
เคมี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โดยการใช้สื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 

500 กระดาษสี/กระดาษท า
ปก/กระดาษพริ้นเตอร์ 
กาว/เทปกาว 
กระดาษแข็ง 

นางสาววิไลลักษณ์  ปาน
ทอง 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

12. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โดยการใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 

500 กระดาษสี/กระดาษท า
ปก/กระดาษพริ้นเตอร์ 
กาว/เทปกาว 
กระดาษแข็ง 

นางสาวสปีน่า  
ยาพระจันทร์ 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

13. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาวิชา
เทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
การใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 

- กระดาษสี/กระดาษท า
ปก/กระดาษพริ้นเตอร์ 
กาว/เทปกาว 
กระดาษแข็ง 

นางสาวเมษิณี  อิสสะโร มิถุนายน 2564 
- 

กุมภาพันธ์ 2565 
 

14. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาวิชา
เทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4            
โดยการใช้สื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 

- กระดาษสี/กระดาษท า
ปก/กระดาษพริ้นเตอร์ 
กาว/เทปกาว 
กระดาษแข็ง 

นางสากัญญาภัค  
 นพวงศ์ 

มิถุนายน 2564 
- 

กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม งบประมาณเงินอุดหนุน  13,000     บาท 
    ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1.กิจกรรมวันส าคัญ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

7,500   วัสดุ  อุปกรณ์  
เอกสาร  ไวนิล ธูป 
เทียน พานพุ่มดอกไม้
สด  เทียนชนวน  
 ขี้ผึ้ง เทียนพรรษา 
 โต๊ะหมู่  แจกันดอกไม้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและวัฒนธรรม 
นายไชยา  สุวรรณโณนาง
นิพพา  สุขปาละ 
นางสุมาล  ไชยรัตน์   
นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์ 
 

1. วันวิสาขบูชา         
วันที่ 26 พฤษภาคม 
2564 
2. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระราชินี วันที่ 3 
มิถุนายน 2564  
3. วันอาสาฬหบูชา      
วันเข้าพรรษา 
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 
2564 
4. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 
วันที่ 28 กรกฎาคม 
2564 
5. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1.กิจกรรมวันส าคัญ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

   และวันแม่แห่งชาติ  
วันที่ 12 สิงหาคม 
2564 
6. วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร วันที่ 
13 ตุลาคม 2564 
7. วันปิยมหาราช      
วันที่ 23 ตุลาคม 2564  
8. วันชาติ  และวันพ่อ
แห่งชาติ วันที่ 5 
ธันวาคม 2564 
9. วันมาฆบูชา                    
วันที่15 กุมภาพันธ์ 
2565 
 

2. กิจกรรมธรรมศึกษา
ในโรงเรียน 

5,500   ค่าวิทยากร(พระครู)  
เอกสาร   เกียรติบัตร 

อาหารกลางวัน  
อาหารว่าง  เครื่องดื่ม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและวัฒนธรรม 
นายไชยา  สุวรรณโณนาง
นิพพา  สุขปาละ 
นางสุมาล  ไชยรัตน์   
นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์ 
 

พฤศจิกายน 2564 
 

3. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและวัฒนธรรม 

- - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและวัฒนธรรม 
นายไชยา  สุวรรณโณนาง
นิพพา  สุขปาละ 
นางสุมาล  ไชยรัตน์   
นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์ 
 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณเงินอุดหนุน  13,000     บาท 
    ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. สัปดาห์วัน
คริสต์มาส 

3,500 - ฟิวเจอร์บอร์ด 
- กระดาษโปสเตอร์สี
บาง/ หนา 
- แฟ้มพลาสติก 
- วัสดุตกแต่งบอร์ด 
- กระดาษการ์ดสี/ 
เกียรติบัตร 
- ดินสอสี- ปากกาเคมี 
- ปากกา 
- กระดาษร้อยปอนด์ 
- ไวนิล 
 

นางอุษณีย์  รอดทอง 
และ  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

20 – 28  ธันวาคม  
2564 

 

2. กิจกรรมติว                 
O – net ม.3                  
และ  ม. 6  
วิชาภาษาอังกฤษ 

- - นางสุรภี  เด็นจิ   
นางอุษณีย ์ รอดทอง 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

1 พฤศจิกายน 2564 
– 31 มีนาคม 2565 

 

3. กิจกรรม ผลิตสื่อ 6,000 - เครื่องเคลือบ 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
- พลาสติกเคลือบ 
 

นางอุษณีย์  รอดทอง 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

4. กิจกรรม 
Languages in daily 
life 

2,000 - ฟิวเจอร์บอร์ด 
- กาวสองหน้า 
- กระดาษสี 
-คัตเตอร์ 
- คลิปบอร์ด 
- แฟ้มเอกสาร 
- สื่อความรู้   

นางสุรภี เด็นจิ 
และ  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

5. Hari Melayu 1,500 - กระดาษสีแข็ง 
- ดินสอสี- กรรไกร  
- ฟิวเจอร์บอร์ด 
- ผ้าคลุมศรีษะ                
ของอิสลาม 

นางสาวฮาพีซา  เบงมูงอ  
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

16 กันยายน 2564 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

6. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียน         
การสอน 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 
และ ม.6 โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active 
Learning 
 

- - นางอุษณีย์  รอดทอง 17 พฤษภาคม 
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

7. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียน           
การสอน 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 
และ ม.4 โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active 
Learning 
 

- - นางสาวจิรวรรณ  เดชเกิด 17 พฤษภาคม 
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

8. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียน          
การสอน 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 
และ   ม.5 โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active 
Learning 
 

- - นางสุรภี  เด็นจ ิ 17 พฤษภาคม 
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

9. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียน           
การสอน 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 
โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning 
 

- - นางสาวพรรณนิดา 
หนูอ่อน 

17 พฤษภาคม 
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

10. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน 
วิชาภาษามลายู ม.1 
โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning 

- - นางสาวฮาพีซา  เบงมูงอ   17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งบประมาณเงินอุดหนุน  12,000     บาท 
    ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. พัฒนาและส่งเสริม
การเรียนการสอน 
ศิลปะ ระดับชั้น                        
ม.1 และ ม.4 

2,500 - ถาดใส่สี- สีโปสเตอร์ 
- พู่กัน- กระดานรอง
วาดภาพ- อุปกรณ์
แกะสลักไม้- กาว TOA 
- ลวด- สีน้ า 
- กรรไกร คัตเตอร์ 
- กาวร้อน- กระดาษ
ชานอ้อย- กระดาษ
ขาว-เทา 
- ผ้ามัสลิน 
- ผ้าสปันเรยอน 
- สีผ้าบาติก 
- โซเดียมซิลิเกท 

นางสาวธันยพร ขันไชย 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

2.  Fun paint 1,500 - สีเพ้นท์แก้ว 
- สีน้ าพลาสติก- พู่กัน 
- แผ่นกระเบื้อง 
 

นางสาวธันยพร ขันไชย 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

3. กิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงและความสามารถ
ทางด้านนาฏศิลป์ เพ่ือ
ประกอบอาชีพ 

3,000 1. ประดิษฐ์โก๊ะผม 
- สเปรย-์ ตะกร้าเล็ก 
- ไหมพรม- เน็ทคลุม
ผม 
- กิ๊ฟด า 
 

นางสาวกชกร  บุญชู 
 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งบประมาณ เงินอุดหนุน  14,500  บาท   
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ (งานคหกรรม) 

4,000 - หมึกพิมพ์   
- แก๊สหุงต้ม     
- เครื่องตีแป้ง 

นางสาวไพรินทร์ แก้วคง 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
2. กิจกรรมหนึ่งห้องหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 

3,500 ค่าวัสดุฝึก 
-พวงกุญแจ   
- แลคเกอร์     
- ส ี

นางวชิรา  มุสิกพงษ์ 17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

3. พัฒนาการเรียนการ
สอน  วิชาช่างเชื่อมโดย
ใช้กระบวนการ ช่างฝีมือ
และประสบการณ์ 
 

3,500 - วัสดุเหล็ก  
- อุปกรณ์ฝึกงานเชื่อม 

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  
กลิ่นหอม 
 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

3. กิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงและความสามารถ
ทางด้านนาฏศิลป์ เพ่ือ
ประกอบอาชีพ 
(ต่อ) 

 2. ประดิษฐ์
เครื่องประดับ 
- กาว 
- เพชร 
- ลูกปัด 
- กระดาษฟาง 
- ปูนผสม 
- แป้งข้าวเจ้า 
- น้ ามันพืช 
- บล็อกลายไทย 
- ลวด- เข็ม,ด้าย 
- สีน้ ามัน 
- ทองค าเปลว 

นางสาวกชกร  บุญชู 
 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

4. กิจกรรพัฒนา 
การเรียนการสอน
ทางด้านนาฏศิลป์ระดับ 
ม.ต้น  โดยใช้ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

3,000 1. วัสดุ อุปกรณ์
ส่งเสริมการเรียนการ
สอนมโนราห์ 
2. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 

นางสาวกชกร  บุญชู 
 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

4. กิจกรรมเกษตร
พอเพียง 

3,500 - ถุงทนความร้อน   
- ฝาจุก , คอขวด ,  หัวเชื้อ
เห็ด , ร า , ส าลี , ปูนขาว 
- พันธุ์พืช 
- ปุ๋ย 
- พันธุ์ปลา 
- อาหารปลา 
- จอบ , มีดพร้า , คราด
เหล็ก 

นายมีเกียรติ สุขเล็ก 17 พฤษภาคม 
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งบประมาณ เงินอุดหนุน  10,000  บาท   
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
อุปกรณ์กีฬา 

10,000 - ฟุตบอล (990*5) 
- วอลเลย์บอล (1,200*4)   
- เคาเตอร์เพนร้อน            
(125*2) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้         
สุขศึกษาและพลศึกษา 
นายสินชัย  ฐิติกิตติ์ 
นายไวทยา  ศรีนุ้ย 

17 พฤษภาคม 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประจ าปีการศึกษา   2564 

  รายรับ 
 ยอดยกมา  (ปี 2563 =145,000 + ปี 2562 =225,937.75)   370,937.75 บาท 
 ม.ต้น 440 บาท/ภาคเรียน (880x281)     247,280   บาท 
 ม.ปลาย 475 บาท/ภาคเรียน (950x146)     138,700   บาท 
 รวมรายรับทั้งสิ้น               756,917.75
 บาท 
รายจ่ายจัดสรร 
1.โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                 

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี        30,000    บาท 
2.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา       60,000    บาท 
3.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 - กิจกรรมค่ายคุณธรรม         30,000     บาท   
4.โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
 4.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะผู้น าความพอเพียง     16,000     บาท
 4.2 กิจกรรมสภานักเรียน                                     20,000    บาท 
5. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 
 - กิจกรรม ICT         337,917.75 บาท 
6. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6       12,000     บาท 
7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 7.1  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ       50,000    บาท 
 7.2  กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  Com Camp    25,000      บาท
 7.3  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย/โครงงาน        16,000     บาท 
 7.4  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์/โครงงาน      16,000     บาท  
 7.5  กิจกรรมค่าย Science Camp/โครงงาน                16,000  บาท 
 7.6  กิจกรรมค่ายยุว-คุณธรรม  น าประชาธิปไตย/โครงงาน    16,000  บาท   
 7.7  กิจกรรม EM Camp/โครงงาน      16,000   บาท 
 7.8  กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/โครงงาน    16,000       บาท    
 7.9  กิจกรรมค่ายการงานอาชีพ/โครงงาน                         30,000   บาท           
 7.10 กิจกรรมกีฬากรีฑาเพ่ือความเป็นเลิศ/โครงงาน              50,000  บาท                         
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                756,917.75     บาท 
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 งบประมาณจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2564   (ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ที ่ ชื่อโครงการ เงินพัฒนา

ผู้เรียน 
กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย 

1 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

30,000   งานพัฒนาผู้เรียน 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 60,000   งานพัฒนาผู้เรียน 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 30,000 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
4 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 36,000   ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 337,917.75 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
6 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
 

12,000 งานแนะแนว 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

251,000     งานวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  กลุ่ม 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 รวม 756,917.75  

1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   งบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  30,000  บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. กิจกรรมการอยู่
ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ประจ าปี
การศึกษา 2564 

30,000 - ไวนิล 
- ค่าตอบแทน
วิทยากร 
- ค่าอาหารครู 
อาหารว่าง 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท าฐาน  ท าซุ้ม  
จัดค่าย 
- อุปกรณ์ส าหรับ
กิจกรรมรอบกองไฟ 
- วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ประกอบพิธีถวาย                
ราชสดดุ ี

นายไชยา  สุวรรณโณ 
 

วันที่  2-4 กุมภาพันธ์  
2565 
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2.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
งบประมาณ งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 60,000 ค่าวัสดุ  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารว่าง 

ค่าเอกสาร 
 
3.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
งบประมาณ   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  30,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1.กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 

30,000 
 

- ไวนิล 
- กระดาษ

น าเสนองาน 
- ปากกาเคมี 
- อาหารพักเบรก 
- อาหารกลางวัน 
- ของรางวัล 
- ค่าวิทยากร 

นางผกามาส ศรีผล 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

15-20 สิงหาคม 
2564 

 

 
4. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  งบประมาณ   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  26,000  บาท 
  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. กิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าความ
พอเพียง 

16,000 
 

- ไวนิล 
- กระดาษน าเสนองาน 
- ปากกาเคมี 
- สีไม ้
- อาหารพักเบรก 
- อาหารกลางวัน 
- ของรางวัล 
 
 
 

นางผกามาส ศรีผล 
ฝ่ายบริหารงาน

วิชาการ 

1-31 กรกฎาคม 
2564 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

2.กิจกรรมสภา
นักเรียน 

20,000 
 

- โฟมบอร์ด 
- ไวนิล 
- สายคล้องบัตรสภา
นักเรียน 
- แผ่นเคลือบบัตร 
- เสื้อสูท พร้อมปักโลโก้
โรงเรียน 
-พัฒนาสื่อ 

นางสาววิไลลักษณ์ 
ปานทอง 
นางสาวศิริพร  
 เกิดอะโน 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

17 พฤษภาคม  
2564 – 

31 มีนาคม 2565 

5. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 
  งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  337,917.75 บาท 
 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.กิจกรรม ICT 337,917.75 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

17 พฤษภาคม  
2564  
– 

31 มีนาคม 2565 
6. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   งบประมาณ   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  12,000    บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ปฐมนิเทศและ            
ปัจฉิมนิเทศ  

12,000 
 

- เข็มกลัดรุ่น 
- กระดาษสีจัดซุ้ม 
- ของที่ระลึก   
- ไวนิล 

นางสาวพรทิพย์  
 วิหะกะรัตน์ 

 

1 กุมภาพันธ์ 2565 
–  

31 มีนาคม 2565 

7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   งบประมาณ   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  251,000   บาท 

  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตาม
กิจกรรมกิจกรรม 

งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ 

50,000 วัสดุของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
8 สาระ 

10 -20 กุมภาพันธ์  
2565 
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  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตาม
กิจกรรมกิจกรรม 

งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

2. กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยี                 
Com Camp 

25,000 
 

- ชุดคอนโทรลบอร์ด  
- อาหารกลางวัน  
- อาหารว่าง   
- กระดาษพิมพ์           
เกียรติบัตร  

นางกัญญาภัค 
นพวงศ์ 
นางสาวเมษินี  อิสสโร 

1 กันยายน 2564 –              
31 ตุลาคม 2564 

3.กิจกรรมค่ายพัฒนา
ทักษะภาษาไทย/
โครงงาน 

16,000 
 

- ค่าไวนิล   กระดาษ
รายงาน กระดาษขาว
เทา กระดาษร้อย
ปอร์น กระดาษสี  
เกียรติบัตร                 
ค่าวิทยากร                 
ค่ายานพาหนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

29-30  สิงหาคม 
2564 

4.กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์/โครงงาน 

16,000 
 

- ค่าอาหารครูและ
นักเรียน 4 มื้อ  
- ค่าอาหารว่างครูและ
นักเรียน 2 มื้อ 
- ค่ารถ 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

1-30 สิงหาคม 2564 

5.ค่าย Science 
Camp/โครงงาน 

16,000 
 

- กระดาษสี/ กระดาษ 
A4/กระดาษพิมพ์เกียรติ
บัตร- สีไม ้
- อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์- ป้ายไวนิล 
- กระดาษน าเสนองาน 
-ปากกาเคมี 
- ค่าพาหนะ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

1-30 สิงหาคม 2564 

6.ค่ายยุว-คุณธรรม                          
น าประชาธิปไตย/
โครงงาน  

16,000 
 

วัสดุ  อุปกรณ์  ไวนิล 
เอกสาร  ค่าอาหาร
กลางวัน  อาหารว่าง  
เกียรติบัตร  ค่ารถรับส่ง
นักเรียนค่าวิทยากร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาและ

วัฒนธรรม 

1-30 สิงหาคม 2564 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

7. กิจกรรม EM 
Camp/โครงงาน 

16,000 
 

-  ค่าวิทยากร 
- ค่ารถ 
-  กระดาษ A4 
- กระดาษสีแข็ง 
- กระดาษการ์ดสี 
- แฟ้มพลาสติก 
- ปากกาเคมี 
- ดินสอสี 
- เชือกสี 
- กรรไกร 
- กาวสองหน้า 
- กระดาษบรูฟ 
- ฟิวเจอร์บอร์ด 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1-30 สิงหาคม 2564 
 

8. ค่ายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ/โครงงาน 

16,000 
 

- ลูกปัดมโนราห์   
- เชือกไนล่อน   
- ขี้ผึ้ง 
- ทับต่างห ู
- ลูกปัดเม็ดทราย  
- สายเอ็นใส NO.70 
- ทับข้อมือ 
- ขลุ่ยเพียงออ 
- แปรงทาสี 
- สีน้ าพลาสติก 
- ผ้าฝ้ายมัสลิน 
- ยานพาหนะ 
- ดินสอ EE 
- ที่รองวาดภาพ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1-30 สิงหาคม 2564 

9. ค่ายการงานอาชีพ/
โครงงาน 

30,000 
 

วัสดุฝึกการประกอบอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
 

1-30 สิงหาคม  
2564 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

10. กิจกรรมกีฬากรีฑา
เพ่ือความเป็นเลิศ/
โครงงาน 

50,000 
   

- มาร์คเกอร์  
- รั้วส าหรับฝึกสมรรถภาพ 
- ตะกร้อ 
- บาสเกตบอล 
- ฟุตซอล 
- จักร  ๑  กิโลกรัม 
- ลูกน้ าหนัก 
- ค่าสนับสนุนคณะสี  
- อุปกรณ์จัดท าสนามแข่ง 
- ค่าตอบแทนใช้สอย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1-30 สิงหาคม 2564 
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เงินบ ารุงการศึกษา) 
ประจ าปีการศึกษา   2564 

รายรับ  
 ยอดยกมา         601,718.24 บาท 
 รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนคนละ 500*427  บาท   213,500   บาท
   

รวมรายรับ        815,218.24
 บาท 

รายจ่ายจัดสรร 
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน   378,000  บาท 
    1.1 คา่จ้างครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์     (9,000 x 12) =108,000   
    1.2 ค่าจ้างครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (9,000 x 12) =108,000     
    1.3 ค่าจ้างครูผู้สอนวิชาพลศึกษา     (9,000 x 12) =108,000 
    1.2 ค่าจ้างครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (9,000 x 6)   = 54,000   
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่งานอาชีพ    209,718.24 บาท 
    2.1 ส่งเสริมศักยภาพจากวิทยากรท้องถิ่น     50,000   
    2.2 อนุรักษ์ความเป็นไทย     77,000   
    2.3 ซ่อมแซมบ ารุงเครื่องดนตรีลูกทุ่ง    12,718.24 
    2.4 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีไทยลูกทุ่ง 20,000 
    2.5 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีไทยของนักเรียน  
         และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น     48,500 
    2.6 กิจกรรมห้องเรียนประกันคุณภาพ  (ห้องดนตรี)    1,500 
3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    130,000 บาท 
    3.1 ส่งเสริมการอ่านผ่านระบบดิจิตัล    75,000 
    3.2 ส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียนการสอน    55,000 
4. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสร้างแหล่งเรียนรู้บูรณาวิถีไทย    100,000 บาท 
   4.1 รักษาปลอดภัย      100,000 
รวมรายจ่าย        815,218.24     บาท 
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รายละเอียดโครงการ 
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน   งบประมาณ เงินบ ารุงการศึกษา  378,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. จ้างครูผู้สอน 
วิชานาฏศิลป์ 
วิชาคอมพิวเตอร์ 
วิชาพลศึกษา 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

378,000 ค่าจ้างครูผู้สอน 3 คน                             
จ านวน 12 เดือนๆ ละ
9,000 บาท 
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์               
จ านวน 6 เดือนๆ ละ             
9,000 บาท 

นางสาวพรรณนิดา  หนูอ่อน 1 เมษายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่งานอาชีพ   งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา  209,718.24    บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. ส่งเสริมศักยภาพ                
จากวิทยากรท้องถิ่น 

50,000 ค่าสมนาคุณวิทยากร
ท้องถิ่น 

นางสาวพรรณนิดา  หนูอ่อน 1 เมษายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
2.อนุรักษ์ความ                     
เป็นไทย 
 

77,000 ซื้อเสื้อทีมความ               
เป็นไทย 

นางสาวพรทิพย์ วิหะกะรัตน์ 1-30 พฤษภาคม 
2564 

3. ซ่อมแซมบ ารุง
เครื่องดนตรีลูกทุ่ง 

12,718.24 ค่าซ่อมแซม ว่าที่ ร.ต.สมทรง กลิ่นหอม 1 มิถุนายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
4. กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางด้าน
ดนตรีไทยลูกทุ่ง 
 

20,000 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี ว่าที่ ร.ต.สมทรง กลิ่นหอม 
1 มิถุนายน 2564 

– 
31 มีนาคม 2565 

5. กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางด้าน
ดนตรีไทยของนักเรียน 
และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

48,500 - ขลุ่ยเพียงออ 20 เลา 
- อุ ป ก ร ณ์ ด น ต รี ไ ท ย
เครื่องสาย 
- กระดาษสี 
- ฟิวเจอร์บอร์ด            
(แผ่นใหญ่) 
- ปากกาเมจิก 
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  
อินทร์ด้วง 

1 มิถุนายน 2564 
- 

31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

6.กิจกรรมห้องเรียน
ประกันคุณภาพ                  
(ห้องดนตรี) 
 

1,500 - ภาพสื่อประกอบการ
สอนดนตรี 
- ฟิวเจอร์บอร์ด            
(แผ่นใหญ่) 
- กาวสองหน้า            
(แบบหนา-บาง) 
- เทปใส 
- กระดาษเทปผ้า  
- กระดาษสติกเกอร์ 
- กรรไกร 
- แผ่นเคลือบใส 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  
อินทร์ด้วง 

1 มิถุนายน 2564 
- 

31 มีนาคม 2565 

 
3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา  130,0000   บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. ส่งเสริมการอ่าน                    
ผ่านระบบดิจิตัล 

75,000 - คอมพิวเตอร์                         
ตั้งโต๊ะ  5 ชุด 
- เครื่องปลิ้นเตอร์                
1 เครื่อง 

นางวชิรา มุสิกพงษ์ 17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
2.ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเรียนการสอน 

55,000 -โทรทัศน์แอลอีดี                    
ขนาด 50 นิ้ว 

นางสาวกัญญาภัค  นพวงค ์ 17 พฤษภาคม  
2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
 
4. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสร้างแหล่งเรียนรู้บูรณาวิถีไทย 
   งบประมาณ เงินบ ารุงการศึกษา  100,0000    บาท 
   ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. รักษาปลอดภัย 100,000 - ติดตั้งกล้องวงจรปิด ว่าที่ ร.ต.สมทรง  
กลิ่นหอม 

17 พฤษภาคม  2564 
– 

31 มีนาคม 2565 
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ประมาณการรายรับรายจ่ายจัดสรรงบประมาณเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทับช้าง 
ปีการศึกษา 2564 

รายรับ 
รายรับ          240,000 บาท 

 รวมรายรับ        240,000         บาท 
รายจ่ายจัดสรร 

ส่งเสริมทักษะภาษาสื่อสารอาเซียน      240,000          บาท 
รวมรายจ่าย         240,000         บาท 

 
 

รายละเอียดโครงการ 
  โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียน   งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา  240,000    บาท 
  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  
 

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1. เสริมสร้างทักษะด้าน
ภาษาสู่อาเซียน 3 ภาษา 
วิชาภาษามาลายู 
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาภาษาจีน 

240,000 ค่าจ้างครูผู้สอน                  
2 อัตรา              
จ านวน 12 เดือน  
ค่าพัฒนาสื่อศูนย์ภาษา 
 

นางอุษณีย ์ รอดทอง 
นางสาวพรรณนิดา  หนูอ่อน 

1 เมษายน 2564 
– 

31 มีนาคม 2565 

 
มติที่ประชุม   -   เห็นชอบ อนุมัติให้โรงเรียนด าเนินการตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 

 -   อนุมัติหลักการ มอบหมายโรงเรียนด าเนินการตามข้อบัญญัติขององค์การบริหาร                             
     สว่นต าบลทับช้าง มีวิธีการด าเนินการอย่างไร   

4.4  ขออนุมัติจ้างครูผู้สอน  จ านวน 6 อัตรา 
นางศิรประภา  ขวัญทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ                   
เสนอรายละเอียดความจ าเป็นและขออนุมัติจ้างครูผู้สอน  ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน  6  อัตรา ดังนี้ 

1.ครผูู้สอนวิชานาฏศิลป์  
2.ครผูู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  
3. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 
4. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
5. ครผูู้สอนวิชาภาษามาลายู 
6. ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและอนุมัติการจ้างครู 6 อัตรา  
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                  4.5 ขอความเห็นชอบเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                            
(เงินบ ารุงการศึกษา)  
นางศิรประภา  ขวัญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ                         
รายงานการใช้จ่ายเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เงินบ ารุงการศึกษา) มีวัตถุประสงค์เดิมใช้จ่าย               
เป็น ค่าจ้างครูผู้สอนรายวิชาที่ขาดแคลนและตามความต้องการของผู้ปกครอง ให้โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนตามความสนใจและความสามารถนักเรียนรายบุคคล แต่ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบ             
กับขาดสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จึงขอความเห็นชอบในการ                    
เพ่ิมวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (เงินบ ารุงการศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 
2564  ดังนี้ 

1. ค่าจ้างครูผู้สอน  
2. ค่าสมนาคุณวิทยากรสอนดนตรี/งานอาชีพ 
3. ค่าซ่อมแซมอุปกรณก์ารเรียนการสอน และจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
4. จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี 
5. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจ าห้องสมุด 
6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และจัดหางบประมาณติดตั้งโทรทัศน์แอลอีดีเพ่ิม ณ หอเกียรติยศ  จ านวน  1 เครื่อง  

4.6 ขออนุมัติเก็บเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (เงินบ ารุงการศึกษา)  ปีการศึกษา 2564                  
จากผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ 
นางศิรประภา  ขวัญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ                         
รายงานผลการพัฒนานักเรียนตามโครงการต่าง ๆ และเรื่องสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่  4.4 จึงขอความ
เห็นชอบในการขอรับบริจาคเงินจากผู้ปกครองนักเรียนทุกคน เพ่ือพิจารณาดังนี้ 

- ภาคเรียนที่ 1  ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  คนละ 180  บาท   
          เงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คนละ 500 บาท  

- ภาคเรียนที่ 2  เงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คนละ 500 บาท 
 โดยใช้จ่ายเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบวาระข้อที่ 4.5  จ านวน 6 ประการ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.7 ขอความเห็นชอบใช้พ้ืนที่โรงเรียนทับช้างวิทยาคม เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
จ านวน 1 หลัง  ขนาดกว้าง  15 เมตร  ยาว 42 เมตร ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารโรงเรียน ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 499/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน  2553 ใช้พ้ืนที่ว่างระหว่างอาคารเรียน 1 
และอาคารเรียน 2 เพ่ือเป็นสถานที่จัดการประชุม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรม และนันทนาการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ  2564 ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

1. การขอใช้ที่ดินครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของโรงเรียน 
2. ไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน แต่เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 
3. ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียนที่ สข.984  จ านวน 31 ไร่ 1 งาน 40.80 

ตารางวา ซึ่งโรงเรียนทับช้างวิทยาคม เป็นผู้ครอบครอง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  
 นางศิรประภา  ขวัญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ประธาน   ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม 
เลิกประชุม   เวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

(ลงชื่อ)       
            (นางทิมาพร  บุญรุ่ง) 
 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

(ลงชื่อ)      
     (นางวชิรา  มุสิกพงษ์) 

    ต าแหน่ง คร ู
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

(ลงชื่อ) 
 (นางศิรประภา  ขวัญทอง) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 

 


