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คำนำ 
 เอกสารฉบับนี้ เป็นสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จัดทำขึ้นโดยรวบรวมจากแบบสรุปผลการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกโครงการ เพ่ือรายงานผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลการดำเนินการของโรงเรียน รวมทั้งเป็นแนวทางในการกำหนดแนวปฏิบัติและ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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           (นายธนะชัย  จันทรส์ุข) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ 2564 
ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

 

 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) และได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งสรุป
ผลได้ดังนี้ 

1) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนทั้งหมด 25 โครงการ  
- โครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84 ของโครงการทั้งหมด - 
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 16 ของโครงการทั้งหมด  

2) ผลการดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
3) ปัญหาในการดำเนินโครงการ 
      - เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การใช้งบประมาณใน

โครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้  
การจัดทำสรุปผลการดำเนินการโครงการในครั ้งนี ้เพื ่อรายงานผลต่อผู ้บริหาร คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลการเนินงานของโครงเรียน เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดแนวปฏิบัติ 
และวางแผนปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
           งานแผนงาน 
 
ความเห็นของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  
...................................................................................................................................... ........................................ 
 

      ลงชื่อ .................................................... 
                           (นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี) 

    หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
ความเห็นของผู้บริหาร 
...................................................................................................................................... ........................................ 
 

      ลงชื่อ .................................................... 
                          (นายมนตรี  ใยระย้า) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
...................................................................................................................................... ........................................ 
 

      ลงชื่อ .................................................... 
                            (นายทิวา พิมพิสุทธิ์) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
ที ่ - วันที ่   4 ตุลาคม 2564 
เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณประจำปี 2564 ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของ
โครงการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2563 –  
31 มีนาคม 2564) สรุปได้ดังนี้ 
 1) งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 25 โครงการ 
 2) ผลการดำเนินงาน/โครงการ  ดังนี้ 
ดำเนินการแล้ว จำนวน  5   โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1. โครงการพัฒนาครผูู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 290,400.00   166,558.00 123,842.00 
2 .โครงการห้องเรยีนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ 110,000.00 75,975.00 34,025.00 
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศลิปะ 5,000.00 5,020.00 -20.00 
4. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานท่ัวไป 47,400.00 70,379.00 - 22,979.00 
5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู ้ 200,000.00 281,091.81 -81,091.81 
6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14,500.00 630.00 13,870.00   
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 18,110.00 18,193.00 -83.00 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลฯ 12,600.00 11,450.00 1,150.00 
9. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสด ุ 54,700.00 39,310.00 15,390.00 
10. โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ 26,140.00 26,140.00 0.00 
11. โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรยีนการสอนด้าน ICT 48,779.00 8,312.59 40,466.41 
12. โครงการเปิดโลกวิชาการ ICT กีฬา อาชีพ 57,300.00 36,723.00 20,577.00 
13. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 25,300.00 8,092.00 17,208.00 
14. โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต 175,347.50 62,901.70 112,445.80 
15. โครงการเรยีนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-19 35,000.00   49,846.50 -14,846.50 
16. โครงการ TR Broadcast แชร์กันกับชุมชน 23,000.00 1,280.00 21,720.00 
17. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ 87,568.49   41,477.10 46,091.39    
18. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพือ่การเรียนรู ้ 329,385.94 57,255.00 272,130.94 
19. โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาฯ 70,000.00 52,720.00 17,280.00 
20. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่อง 75,600.00 74,910.00 690.00 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 18,900.00 18,780.00 120.00 
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน      4      โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1. โครงการแข่งขันฟุตซอล “ถนอมราษฎร์คัพ ครั้งท่ี 1” 10,000.00 0.00 10,000.00 
2. โครงการเพื่อนคู่คิดครู "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 10,000.00 0.00 10,000.00 
3. โครงการนักเรียนพักนอน 10,000.00 0.00 10,000.00 
4. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 20,000.00 0.00 20,000.00 
รวมสุทธ ิ 1,775,030.93 1,107,044.70 667,986.23 

 

 



ก 
 

โครงการ ผลการดำเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. โครงการพัฒนาครผูู้สอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน   
2) ครูร้อยละ 90 สามารถสามารถปรับตัว
เ ข ้ า ก ั บสถานการณ ์ ในป ั จจ ุบ ันและ
ปฏิบ ัต ิงานตามบทบาทหน้าท ี ่อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรงุร้อย
ละ 70 มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดี 

- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
การจัดการเร ียนการสอนไม่บรรลุผล
ตามที่คาดไว้ และการดำเนินการหลาย ๆ 
อย่างยังไม่สามารถดำเนินงานได้ 

2 .โครงการห้องเรยีนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬา
อาชีพ 

- ดำเนินการจดัซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการ
ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล ฟุตบอลของนักกีฬา 

- การดูแลนักเรียนห้องเรยีนกีฬาในการ
ฝึกซ้อมระดับไม่เท่ากัน 

3. โครงการเพื่อนคู่คิดครู "ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" 

ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม - เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-
19 อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตาม
แผนที่วางไว้ได้อย่างเต็มที ่   

4. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ถนอม
ราษฎร์คัพ ครั้งท่ี 1" 

ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม - การจัดการแข่งขันยังไม่สามารถ
ดำเนินการไดเ้นื่องจากสถานการณ์โรคโค
วิด 19 

5. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน
ดนตรีและศลิปะ 

- นักเรียนสามารถใช้ขาตั้งโน้ตเพลงในการ
ฝึกซ้อม และใช้ในกิจกรรมการบรรเลงบท
เพลงต่างๆ หรือใช้ในการว่างเนื้อเพลงท่ี
นักเรียนสมใจในการร้องเพลงไดเ้ป็นอย่างด ี

- เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-
19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
ที่วางไว้ได้อย่างเต็มที ่  

6. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ
และงานท่ัวไป 

1) กิจกรรมงานธุรการ ดำเนินการในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณภ์ายในสำนักงาน  
2) กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพนักเรียนและครู 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในห้อง
พยาบาล   
3) กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ
ในการประชาสมัพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนและกจิกรรมภายในโรงเรยีนที่ได้
ดำเนินการจัดกิจกรรม   
4) กิจกรรมยาเสพตดิ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ และป้ายประชาสมัพันธ์ในการ
ดำเนินกิจกรรมเกีย่วกับยาเสพติด 

- เนื่องด้วยโครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานธุรการและงานท่ัวไป มีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย และมีการจดัซื้อ
วัสดุอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา ทำให้
งบประมาณไม่เพียงพอตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ จึงมีความประสงค์ขอ
งบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ
ต่อไป เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน และมี
ประสิทธิภาพ   
- เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ทำให้โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานธุรการและงานท่ัวไป ต้องมีการ
ดำเนินการเตรยีมความพร้อมในการ
เตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียน
ที่จำเป็นต้องรองรับนักเรียนท่ีมาเรียน 
และนักเรียนหอพักนอน ทำให้
จำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกณ์
เพิ่มเตมิ เกินกว่างบประมาณที่กำหนดไว ้
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7. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู ้

1) โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม 
ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอือ้ต่อการ
เรียนรู ้
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มี
ความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียน
เพิ่มขึ้น 

1) การทำงานบางครั้งล่าช้า เพราะ
นักการภารโรงต้องรับผิดชอบงานอื่นด้วย 
2) ขาดเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการ
ทำงาน 
3) งบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดำเนินการ 

8. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม - ไม่สามารถดำเนินการไดเ้นื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด 19 

9. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - ครูประจำชั้นได้เดินทำความรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลไดส้อบถามความตอ้งการขั้น
พื้นฐานเช่นทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน
ออนไลน์ และได้นะนำการใช้ชีวิตให้
ปลอดภัยจากโควดิ 19 

- เนื่องจากบ้านของนักเรียนอยู่ไกลกัน
ทำให้ระยะเวลาในการพดูคุยทำความ
รู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคลน้อยเกนิไป 
  

10. โครงการนักเรยีนพักนอน - นักเรียนพักนอนท่ีมาเรียนโรงเรยีนถนอม
ราษฎร์บำรุงมีคณุภาพชีวิตที่ดีและมี
ระเบียบวินยัมากข้ึน 
- นักเรียนพักนอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ที่สูงข้ึน  

- เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID 
-19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียน
ได ้

11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

1) ครูได้รับความรูจ้ากการอบรมและพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2) ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลงัใจใน
การปฏิบัติงาน 
3) โรงเรียนมรีะบบการบริหารการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

- ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีในฝา่ยยังขาดความ
ชำนาญในการทำงาน จึงควรมีการ
ส่งเสริมให้ครเูข้ารับการอบรมและพัฒนา
ตนเอง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปีน้ี
จึงไม่ได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนา
ตนเองและงบประมาณที่ได้ไมเ่พียงพอ
ต่อการบริหารงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
ของฝ่ายบริหารงานบุคคลมีเพียงเครื่อง
เดียวทำให้ทำงานไมเ่ต็มประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ 

1) นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และมีมาตรฐานการเล่นในระดับ
ที่สูงข้ึน 
2) โรงเรียนมีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล
และฟุตซอลมาตรฐานท่ีสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับ
ในระดับจังหวัด 

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้
การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

13. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสด ุ 1) คณะครูและบุคลากรของโรงเรยีนไดร้ับ
ความสะดวกในการจดัหาพัสดุ(จัดซื้อจัด
จ้าง)ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน  
2) การควบคุมการเบิก-จา่ยพัสดุและ
จำหน่ายครภุณัฑ์ของโรงเรยีนถูกตอ้งตาม
ระเบียบฯ 

- ครูการเงินและครูพสัดุยังไม่มีความ
เชี่ยวชาญเท่าท่ีควร จึงควรมีการสง่เสริม
ให้ครูการเงินและครูพัสดเุข้ารับการ
อบรมและพัฒนาตนเอง แต่เนื่องดว้ย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ในปีน้ีจึงไม่ได้เข้ารว่มการ
อบรมและพัฒนาตนเอง 
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14. โครงการจัดทำแผนและเสนอขอ
งบประมาณ 

1) โรงเรียนได้แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 จำนวน 1 เล่ม เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) คณะครูและบุคลากรทางการศกึษาใช้
จ่ายเงินตามโครงการของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบร้อยละ 90 ข้ึนไป 
3) แต่ละฝ่ายงาน/กลุม่สาระได้ปฏบิัติงาน
ตามแผนงบประมาณประจำปี โดยมีการ
ติดตามผลการดำเนินโครงการตามไตรมาส 

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจในการเขยีนโครงการ
ส่งผลให้การนำเสนอโครงการเกิดความ
ล่าช้า ควรจัดใหม้ีวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถโดยตรงมาให้ความรูแ้ละ
คำแนะนำในการการเขียนโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

15. โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรยีน
การสอนด้าน ICT 

1) นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะด้าน ICT 
มีความสามารถทีสู่งขึ้นกว่าเดิม  
 2) นักเรียนมีสื่อการเรียนทีเ่อื้อตอ่การ
เรียนรู ้

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้
การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

16. โครงการเปิดโลกวิชาการ ICT กีฬา 
อาชีพ 

- โรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุงประกอบด้วย
นักเรียนจำนวนท้ังสิ้นในปีการศึกษา 2563 
จำนวน 286 คน จากการดำเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ และวชิาชีพ 
ผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่ามีบุคลากร
ภายนอก นักเรียนและผู้ปกครอง  ให้ความ
สนใจในจำนวนมาก (มีผูร้ับชมการเผยแพร่
ผลงานมากกว่า 500 ครั้ง) 

- ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนยังไม่
สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน ์
- บุคลากรภายนอกสถานศึกษาไม่
สามารถเข้าถึง และไมไ่ด้มสี่วนร่วมใน
วิชาชีพโดยตรง 
ข้อเสนอแนะ 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรจากภายนอกได้มี
ส่วนร่วมในวิชาชีพมากข้ึน 

17. โครงการส่งเสริมคุณธรรมใน
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมทำบุญใสบ่าตรขา้วสารกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้
2) กิจกรรมพิธีทำบุญ วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
ประจำปี 2563 กิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
3) กิจกรรมถวายสังฆทาน ถวายภตัตาหาร
เพล เนื่องในวัน "วันมาฆบูชา" กิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้
4) กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว ้
5) กิจกรรมการดำเนินการเลือกตัง้ประธาน
นักเรียน คณะกรรมการสภานักเรยีน 
ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว ้
6) กิจกรรมทำบุญ ถวายเทยีนพรรษา เนื่อง
ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำป ี2564 
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

- เนื่องด้วยโครงการส่งเสริมคณุธรรมใน
สถานศึกษาและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับค่านิยม    
12 ประการ (ลูกเสือ/กิจกรรมวันสำคัญ) 
มีการจัดกจิกรรมที่หลากหลาย ทำให้
งบประมาณไม่เพียงพอตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ จึงมีความประสงค์ขอ
งบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ
ต่อไป เพ่ือทำให้กิจกรรมดำเนินไปอย่า
งมใประสิทธิภาพ 
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18. โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต 1) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุงเข้า
ร่วมโครงการอาชีพพัฒนาชีวิตร้อยละ 100 
2) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุงมี
ทักษะด้านอาชีพอย่างน้อย คนละ 1 อาชีพ 
3) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุงมี
ทักษะในด้านอาชีพท่ีตนมีความสนใจใน
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 81  
4) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุงใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษาไปแล้ว
ในกรณีไม่เรยีนต่อในระดับอุดมศึกษา 

- เนื่องด้วยภาวะระบาดของโรค COVID-
19 ทำให้สุนทรียภาพต่าง ๆ ไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้ได้อย่างเต็มที ่

 

19. โครงการเรยีนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-
19 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรทีต่รงตามบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และนักเรยีน   
2) ครูร้อยละ 90 สามารถสามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันและ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุง
สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนที่ทันสมัยและ
หลากหลายทั้งสื่อออนไลน์และสื่อการสอน
ทั่วไป 

- การจัดสรรงบประมาณในการจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-
19 ย ังไม ่เพ ียงพอ ควรมีการจ ัดสรร
งบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ให้มากกว่านี ้

20. โครงการ TR Broadcast แชร์กันกับ
ชุมชน 

1) น ักเร ียนงานอาช ีพม ัคค ุ เทศก ์น ้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 100                                                                      
2) ปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
100 
3) น ักเร ียนงานอาช ีพม ัคค ุ เทศก ์น ้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตากมีเจต
คติที่ดีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้อยละ 91.67 
4) ปราชญ์ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ดี  ร้อยละ 100 
5) น ักเร ียนงานอาช ีพม ัคค ุ เทศก ์น ้อย 
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง อำเภอเม ือง จ ังหวัดตาก 
สามารถสร้างชิ้นงานจากองค์ความรู้แบบ
บูรณาการในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
 
 
 
 

- เน ื ่องจากม ีสถานการณ์โรคติดต่อ
ระบาด (COVID -19) ทำให้การจัดการ
เรียนการสอนมีระยะเวลาที่จำกัด และไม่
เข้มข้น เมื่อลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเวลาที่
กระชันชิด ทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพ
ของนักเรียนออกมาได้อย่างไม่เต็มที่ 



ก 
 

21. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ใน
กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ 

- ครูแต่ละอาชีพดำเนินการประชุมวาง
แผนการจัดกิจกรรม เพื่อขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการกางแผนการปฏิบัติโครงการ 
และดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่แต่ละ
อาชีพได้วางแผนไว้ และนำผลงานนักเรียน
ออกไปจัดแสดงตาเวทีต่าง ๆ 

- เนื ่องจากมีการแพร่ระบาดของเช่ือ
ไวรัส โควิด 19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถ
นำผลงานไปจัดแสดงได้เท่าที่ควรและมี
คำสั่งจากคณกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัดตากประกาศปิดสถานศึกษาจึงทำ
ให้นักเรียนไม่สามารถฝึกทักษะในอาชีพ
ต่าง ๆได้   

22. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพือ่การ
เรียนรู ้

1) โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม 
ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอือ้ต่อการ
เรียนรู ้
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มี
ความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียน
เพิ่มขึ้น 

1) การทำงานบางครั้งล่าช้า เพราะ
นักการภารโรงต้องรับผิดชอบงานอื่นด้วย 
2) ขาดเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการ
ทำงาน 
3) งบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดำเนินการ 

23. โครงการศึกษาดูงานและ
ประชุมสมัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร
ทางการศึกษาฯ 

1) ครูทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์นำแนวทางและเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
3) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้
การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

24. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการ
อ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน 

1) นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และสามารถอ่านเขียนได้ในระดับ
ที่สูงข้ึน 
2) โรงเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ดีขึ้น 

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้
การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

25. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

1) นักเรียนมีความสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได ้
2) โรงเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ดีขึ้น 

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ทำให้
การดำเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

............................................. 
(นายธนะชัย จันทร์สุข) 

ตำแหน่ง ครู 
งานนโยบายและแผน 
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งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามงบประมาณ 

งบอุดหนุนรายหัว 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
1. โครงการพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
2 .โครงการห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ 
3. โครงการเพื่อนคู่คิดครู "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" 
4. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ถนอมราษฎร์คัพ ครั้งที่ 1" 
5. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป 
7. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
8. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
9. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
10. โครงการนักเรียนพักนอน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
12. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ 
- ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
13. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
14. โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ 
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี) 
15. โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรียนการสอนด้าน ICT 
16. โครงการเปิดโลกวิชาการ ICT กีฬา อาชีพ 
17. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 
18. โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต 
19. โครงการเรียนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-19 
งบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
20. โครงการ TR Broadcast แชร์กันกับชุมชน 
21. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ 
งบรายได้สถานศึกษา 
22. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
23. โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรทางการศึกษาฯ 
24. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน 
25. โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
 
 


