
 
 
 

แบบเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ชื่อโครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” 

แผนงาน  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

สนอง/สอดคล้อง   
        นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
        มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที ่1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
             ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

  ประเด็นการพิจารณาที่  3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ของบุคคลครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

        มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
             ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน  
             ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษ                                       
            ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ    

ลักษณะโครงการ                     ( /  ) ใหม่                   (    ) ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธิดารัตน์  ภัทรวังส์ 

ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ 2 ครั้ง                        
ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่านั กเรียนจ านวนมากมีภาวะยากล าบาก                       
เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิต ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย ปัญหาการล่วงละเมิด
และความรุนแรงของบุคคลใกล้ตัว ซึ่งเป็นผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ  และจากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้เห็นถึงสภาพจริง ความต้องการ 
ปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข ตลอดจนคุ้มครองนักเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ชุมชน 
อันเป็นเกราะป้องกันในการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยาเสพติด  การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                      
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผล จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ การประสานงาน
และการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต้องมีการประสานความร่วมมือทั้งบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน                 
ซึ่งมีความสามารถให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือได้  
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา        
สั งกัดส านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ื นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้ งอยู่ ต า บลหนองโรง                        
อ า เภ อพนมทวน  จั งห วัดกาญ จนบุ รี  มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริมสนั บ สนุ นการจั ดการศึ กษ า ให้ กั บ                          
ประชากรวัยเรียน ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน อ าเภอห้วยกระเจา มีโรงเรียน                 
ใน สั งกั ด  จ าน วน  9 9  แห่ ง  มี พ้ื น ที่ โด ย รวมป ระม าณ  1 ,4 9 8 ,5 8  ต ารางกิ โล เม ต ร มี นั ก เรี ย น                    
จ านวน 16,454 คน   จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ,024 คน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 
2563) นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ผู้ปกครองประกอบอาชีพ ท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มี ฐานะยากจน                
เป็ นครอบครัวแตกแยก นั ก เรียน  ต้องอาศั ยอยู่ กับ  ปู่ ย่ า  ตายาย บางรายต้ องอาศั ยอยู่ ตามล า พั ง                           
ในสภาพความเป็นอยู่มีความขาดแคลน ไร้ที่พ่ึงทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความขาดแคลน ด้านงบประมาณ      
ด้านบุคลากรด้านแหล่งเรียนรู้ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านอ่ืน ๆ มากมายที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนา                
ทักษะชีวิต 

          จากปัญหาดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เห็นความส าคัญ               
และจ าเป็นอย่างยิ่งในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือระดมทรัพยากร
โดยขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพ่ือช่วยเหลือ ผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง 
เด็กพิการ เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษา                       
และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ปัจจัยส าคัญจะต้องรวมพลังจากทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดให้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
เหล่ านี้ ได้มีปั จจัย พ้ืนฐานที่ จ า เป็น ในการด ารงชีพ และพัฒนาตน เองในด้านการศึกษาได้อย่ างเต็มที่                              
เพ่ือสร้างคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้                  
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข                         
และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้  และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องเป็นคนดีของสังคม ท าสังคม ให้ดีขึ้น และมีศักยภาพในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะล าบาก และเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
    2.2 เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส อย่างน้อยปีละ 1 หลัง 
    2.3  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครอง                   
และช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้มีความเข้มแข็ง                 
และต่อเนื่อง 
            
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กที่มี                     
ความบกพร่อง เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ฯลฯ) ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
        3.1.2 จ านวนบ้านอย่างน้อยปีละ 1 หลัง ส าหรับนักเรียนที่ประสบสภาวะยากล าบากด้านที่อยู่อาศัย 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กที่มีความบกพร่อง เด็กพิการ                            
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมฯลฯ) ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
        3.2.2 นักเรียนที่ประสบสภาวะยากล าบากด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กที่มีความบกพร่อง เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ                       
และเด็กที่ประสบปัญหาทางสั งคม ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา                       
กาญจนบุรี เขต 2  จ านวน 99 แห่ง 

5. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน                 
   กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ มี.
ค 

เม
.ย

 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

1. ประชุมคณะด าเนนิงานเพื่อวางแผน 
ประกอบด้วย 
 - นายกสมาคมผู้บริหารสถานศกึษา 3 อ าเภอ 
 - ผู้อ านวยการศูนย์ SP Center 11 ศูนย์ 

  
 
 

          กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ             กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

3. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 

            กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
 4. กลั่ นกรองคัด เลื อกนั ก เรียนที่ ได้ รับบ้ าน       

ตามโครงการ โดยคณะกรรมการระดับ                
ศูนย ์SP Center 

            กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
 

5. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่รับการพิจารณา 
ให้ได้รับบ้านตามโครงการ กลั่นกรองคัดเลือก
นั ก เรี ย น ที่ ไ ด้ รั บ บ้ า น ต า ม โค ร ง ก า ร            
โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

            กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
 

6. ประชาสั มพั น ธ์ โค รงการผ่ าน สื่ อต่ า ง  ๆ                  
ใน การระดมท รัพ ย ากร  การขอรับ การ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์แรงงาน 
ฯลฯ จากทุกภาคส่วน โดยวิธีการ ดังนี้ 
- จัดท าเว็บบล็อก ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
- เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับบริจาค 
- ล ง ท ะ เบี ย น บ ริ จ า ค อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์                   
(e-Dunation ) โดยโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 

            กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
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งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน...........................-..............................บาท 
 งบประมาณ สพฐ.    จ านวน...........................-...............................บาท 
 งบประมาณ อื่น ๆ จากการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
      จ านวน...........................-...............................บาท 
   รวม  จ านวน.........................-.............................บาท 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ มี.
ค 

เม
.ย

 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

7. ด าเนินการรสรา้งบา้นนักเรียน /ช่วยเหลือตาม
สภาวะความยากล าบาก 
- ตั้งคณะกรรมการด าเนินการและตรวจเยี่ยม
สถานที่ก่อสร้าง 
ด าเนินการช่วยเหลือรายอ่ืนๆ ตามสภาวะ
ความยากล าบาก  

  
 
 

          กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
 

8. จัดเตรียมพิธีมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการ             กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

9. สรุปรายงานผลการด าเนินการ  เผยแพร่      
ประชาสมพันธ์และต่อยอดการด าเนินโครงการ 

            กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
 



 
                                              5 
  แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
หมาย
เหตุ ตอบแทน วัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะด าเนนิงานเพื่อวางแผน ประกอบด้วย 
 - นายกสมาคมผู้บริหารสถานศกึษา 3 อ าเภอ 
 - ผู้อ านวยการศูนย์ SP Center 11 ศูนย์ 

 
- 

  
- 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

 

 
2. 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

 
- 

  
- 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

 

 
3. 

 
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 

 
- 

  
- 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

 

4. กลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับบ้านตามโครงการ 
โดยคณะกรรมการระดับศูนย์ SP Center 

 
- 

  
- 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

 

5. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่รับการพิจารณา ให้ได้รับ
บ้านตามโครงการ กลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับ
บ้านตามโครงการโดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

 
- 

  
- 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

 

6. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร ผ่ า น สื่ อ ต่ า ง  ๆ                  
ในการระดมทรัพยากร การขอรับการสนับสนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ  วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ แ ร ง ง า น  ฯ ล ฯ                       
จากทุกภาคส่วน โดยวิธีการ ดังนี้ 
- จัดท าเว็บบล็อก ประชาสัมพั นธ์ผ่ าน เว็บ ไซต์            
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
- ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
- เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับบริจาค 
- ลงทะเบียนระบบในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์              
(e-Dunation) โดยโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 
- 

  
- 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

 

7. ด าเนินการสร้างบ้านนักเรียน  
-ตั้งคณะกรรมการด าเนินการสร้างบา้น               
และตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง 
ด าเนินการช่วยเหลือรายอื่น ๆ ตามสภาวะความ
ยากล าบาก 

 
- 

150,000 – 
200,000 หรือ
ตามสภาพพื้นที่
หรืองบประมาณ 

150,000 – 
200,000 หรือ
ตามสภาพพื้นที่
หรืองบประมาณ 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

 

 
8. 

 
จัดเตรียมพิธีมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการ 

 
- 

  
- 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

 

 
9. 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ เผยแพร่ประชาสมพันธ์ 
และต่อยอดการด าเนินโครงการ 

 
- 

  
- 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

 

                                                                                       
รวม 

 
- 

150,000 – 
200,000 หรือ
ตามสภาพพื้นที่
หรืองบประมาณ 

150,000 – 
200,000 หรือ
ตามสภาพพื้นที่
หรืองบประมาณ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  จ านวนเด็กยากจนด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม              
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

   

 

- การด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม  
- การบันทึกข้อมูล 
- การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- ภาพถ่ายการด าเนิน
กิจกรรม 
- เอกสารการด าเนิน
กิจกรรม 
- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 มีเครือข่าย บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาและร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน       
         7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการด าเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง                 
และต่อเนื่อง 

                                              ผู้เสนอโครงการ   
                         (นางธิดารัตน์  ภัทรวังส์)                      
                       นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  

                                    ผู้พิจารณาโครงการ 
(น.ส.ไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม) 

            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ 
                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

              ว่าที่ร้อยตรี    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์)  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

 

 



แนวทางการดําเนนิการสรางบาน 
ตาม โครงการ  “สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท”  ปงบประมาณ  2564 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
---------------------------------------  

        

  การดําเนินงานโครงการ 
1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

จัดทําโครงการ “สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” และแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ   
  

2. การเขารวมโครงการ   
แจงสถานศึกษาเขารวมโครงการ “สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท”   

 

3. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติไดรับบานตามโครงการ 
ระดับสถานศึกษา 
คณะกรรมการระดับสถานศึกษาประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีประสบปญหา กรณีไมมีท่ีอยูอาศัย                    
หรือท่ีอยูอาศัยไมมีความปลอดภัย พรอมแนบเอกสาร หลักฐาน ถูกตอง ครบถวน และสําเนารายงาน
การประชุมพิจารณา สงศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ตามปฏิทินการดําเนินโครงการ 
ระดับศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 

     คณะกรรมการระดับศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนประชุมพิจารณาคัดเลือก และจัดเรียงลําดับ  
     นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติไดรับบานตามโครงการ "สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท" พรอมเอกสาร  
     หลักฐาน ถูกตอง ครบถวน และสําเนารายงานการประชุมพิจารณา สงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามปฏิทินการดําเนินโครงการ 

ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
คณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ                        
ไดรับบานตามโครงการ "สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท" ตามปฏิทินการดําเนินโครงการ 
 

4.  แบบแปลนบาน กําหนด  2  แบบ คือ  
แบบท่ี 1  ตามแบบมาตรฐาน “บานราษฏรภักดี”  แบบท่ี 2 (บานน้ําใจ สพฐ.)  

  งบประมาณ   เริ่มตนท่ี 150,000 – 200,000 บาท 
แบบท่ี 2  บานตามสภาพความพรอมของนักเรียนท่ีไดรับการพิจารณาตามโครงการ  
            และตามความเหมาะสมของขนาดพื้นท่ี หรืองบประมาณ 
 

5. การระดมทรัพยากรใหเปนไปดวยความสมัครใจ 
     5.1 สามารถระดมทรัพยากรไดหลายประเภท เชน งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  แรงงาน ฯลฯ   

               5.2 ใหเปนดวยความสมัครใจรวมมือ จากผูมีจิตอาสา สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน บุคคล
ครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                      
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  
               สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สรางความเช่ือมั่น และอํานวย                   
ความสะดวก ใหผูบริจาคสามารถนําเงิน หรือทรัพยสิน ไปบริจาคได ท่ีหนวยรับบริจาคสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษ าป ระถม ศึกษ ากาญ จน บุ รี  เข ต 2  และผ าน บัญ ชีธน าคารก รุงไท ย  สาข ากาญ จน บุ รี                                      
ช่ือบัญชี สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
บัญชีเลขท่ี 713 – 0 – 95884 - 7 

 
     

            /หลักเกณฑในการพิจารณา... 
 



 
     - 2 - 
 
 

  หลักเกณฑในการคัดเลือกนักเรียน  
1. คุณสมบัติและสภาพท่ัวไปของนักเรียน 
     คุณสมบัติของนักเรียน   พิจารณาดังนี้ 

1.1  กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1.2  มีความประพฤติดี มีความมุงมั่น และเอาใจใสตอการเรียน 

      1.3 บิดา มารดา หรือผูปกครอง ไมมีท่ีอยูอาศัยหรือท่ีอยูอาศัยไมมั่นคง ไมมีความปลอดภัย 
 หรือมีความเส่ียงตอการดําเนินชีวิต 

           1.4 บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ มีความประพฤติดี  
 

2.  ท่ีดินท่ีใชในการกอสราง 
     2.1 บิดา มารดา หรือผูปกครอง เปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีจะสรางบาน 
     2.2 กรณี บิดา มารดา หรือผูปกครอง ไมมีท่ีดินเปนของตนเอง 
           ตองไดรับอนุญาตใหใชท่ีดินในการสรางบานกอนดําเนนิการสรางบาน 

 
 
 
 

--------------------------------------------   
 
 



 

                                                 
                              คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

ท่ี 566 / ๒๕๖3 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท 

……………………………………. 
  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดดําเนินการจัดทําโครงการ                

สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีอยูในสภาวะลําบาก                       
และเสริมสรางความปลอดภัยใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ไดรับการศึกษา                   
เต็มตามศักยภาพ และเพ่ือสรางบานใหนักเรียนยากจนดอยโอกาส ท่ีไม มี ท่ีอยูอาศัย หรือท่ีอยูอาศัย                    
ไมมีความปลอดภัย อยางนอยปละ 1 หลัง ตลอดจนเปนการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุมครองและชวยเหลือนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ให มีความเขมแข็งตอเนื่อง จึงมีความจําเปนตองระดมทรัพยากร โดยการรวมพลัง                          
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม จากผู มีจิตศรัทธา บุคคล ครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน                   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน                        
เพ่ือชวยเหลือผูเรียนท้ังเด็กปกติ เด็กยากจนดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ เด็กท่ีประสบปญหาทางสังคม 
แล ะ เด็ ก ท่ี มี ค วามสาม ารถ พิ เศษ  อี ก ท้ั งส ง เส ริม การ มี ส วน ร วม ใน การจั ดการ ศึกษ า ข้ัน พ้ื น ฐาน                             
ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค 

  เพ่ือใหการดําเนินการ เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ยุติธรรม และโปรงใส ตรวจสอบได                   
เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนท่ีไดรับความเดือดรอนอยางแทจริง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรุี เขต ๒  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 

   คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

1. พระราชวิสุทธาภรณ (ทองดํา อิฏฐาสโภ ป.ธ.๖) รองเจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี         ประธานกรรมการ   
                                                          เจาอาวาสวัดพระแทนดงรัง 
2. พระครูวิบูลกาญจโนภาส (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๔) เจาคณะอําเภอทามะกา                  กรรมการ 

        ผูชวยเจาอาวาสวัดพระแทนดงรังวรวิหาร 
3. พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙         เจาคณะอําเภอพนมทวน                     กรรมการ 
                                                            เจาอาวาสวัดพังตรุ 
4. พระมหาชะโลม ปฺญาวชิโร ป.ธ.๙              เจาคณะอําเภอหวยกระเจา                  กรรมการ 
                                                            เจาอาวาสวัดทิพยสุคนธาราม 
5. พระครูวิสาลกาญจนกิจ (อนันต เขมฺจิตฺโต)     รองเจาคณะอําเภอทามะกา                   กรรมการ 

       เจาอาวาสวัดตะคร้ําเอน 
6. พระครูกาญจนสมาจาร (ลูกอินทร)        รองเจาคณะอําเภอพนมทวน        กรรมการ 

       เจาอาวาสวัดดอนง้ิว 
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7. พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ         เจาคณะตําบลดอนขม้ิน        กรรมการและเลขานุการ 

                 เจาอาวาสวัดดอนขม้ิน 
8. พระครูโสภณกาญจนพัฒน                       เจาคณะตําบลหนองโรง  กรรมการและเลขานุการ  

      เจาอาวาสวัดหวยสะพาน 
            มีหนาท่ี ในการใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ชวยเหลือ สนับสนุน และสงเสริมการบริหาร

จัดการในการดําเนินโครงการ สรางบ าน เติมบุญ  กองทุนวันละบาท ให เปนไปดวยความเรียบรอย                        
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

1. วาท่ีรอยตรสีุรสิทธิ ์ ถิตยสมบรูณ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ 
2.  นายปกรณ  มวงเจริญ   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  รองประธานกรรมการ  
3.  นายอารักษ  วิเศษสิงห รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการ  
4.  นายนิพนธ  ภัทรวังส    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  รองประธานกรรมการ  
5.. นายอรัญ  เทือกขันตี     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  รองประธานกรรมการ  
6. นายวรเทพ  รักษาพงศ นายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทามะกา                  กรรมการ   
7. นายวิชา  จุลทรักษ  นายกสมคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพนมทวน 
                      และผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 1       กรรมการ 
8. นายธนิต  โพธิ์เจริญ    นายกสมคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอหวยกระเจา 
                      และผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 3       กรรมการ 
9. นายยุทธนา  เหง่ียมจุล ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 1        กรรมการ 
10. นายโกวิท  ท่ัวจบ     ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 2        กรรมการ 
11. นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 3       กรรมการ 
12. นายอาทิตย  โยมดวง  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 4          กรรมการ 
13. นายบรรจง  ปนปฐม   ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 5          กรรมการ
14. นายสมาน  สีสังขงาม  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 2         กรรมการ 
15. นายไพวิทย  ใจกลา    ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 3         กรรมการ 
16. นางยลพรรษย  ศิริรัตน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 1       กรรมการ 
17. นายบรรพต  ทาน้ําตื้น  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 2         กรรมการ 
18. ผูอํานวยการโรงเรียนทุกแหง              กรรมการ 
19. นางสาวจินตนา  สุขสมแดน  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    กรรมการ 
20. นางสาวกมลวรรณ  พลอยมี  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ          กรรมการ 
21. นางชนาฏนันช ศักดิ์สุนทร    ผูอํานวยการกลุมบริการการเงินและสินทรัพย        กรรมการ 
22. นายแมน  คําวงษ  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล           กรรมการ 
23. นางสาวสุรางค  ธิตินิลนิธิ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน                  กรรมการ 
24. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา      ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน         กรรมการ 
25. นางสาวอุบลศรี  ฟกจีน ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากร       กรรมการ 
26. นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมวินัยและนิติการ       กรรมการ 
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27. นายเจษฎา  ตันธนะ  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       กรรมการ 
28. บุคลากรในสํานักงานทุกคน            กรรมการ 
29. นางไขมุก  มีแสง  นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
30. นายศุภภัทร สาดา   นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
31. นางสาวศศิพร  ศรีแกว       นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
32. นางสาวไอยรินณ  จันทรแยม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
33. นางธิดารัตน  ภัทรวังส        นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
34. นางลักขณา  หมดทุกข        นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที ่ วางแผน อํานวยการ แนะนํา ใหคําปรึกษา สงเสริม สนับสนุน การดําเนินโครงการ                     
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการดําเนินการ 

1. วาท่ีรอยตรสีุรสิทธิ ์ ถิตยสมบรูณ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ 
2.  นายปกรณ  มวงเจริญ   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  รองประธานกรรมการ  
3.  นายอารักษ  วิเศษสิงห รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการ  
4.  นายนิพนธ  ภัทรวังส    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  รองประธานกรรมการ  
5.. นายอรัญ  เทือกขันตี     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  รองประธานกรรมการ  
6. นายวรเทพ  รักษาพงศ นายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทามะกา                  กรรมการ   
7. นายวิชา  จุลทรักษ  นายกสมคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพนมทวน 
                      และผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 1       กรรมการ 
8. นายธนิต  โพธิ์เจริญ    นายกสมคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอหวยกระเจา 
                      และผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 3       กรรมการ 
9. นายยุทธนา  เหง่ียมจุล ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 1        กรรมการ 
10. นายโกวิท  ท่ัวจบ     ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 2        กรรมการ 
11. นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 3       กรรมการ 
12. นายอาทิตย  โยมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 4          กรรมการ 
13. นายบรรจง  ปนปฐม  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 5          กรรมการ
14. นายสมาน  สีสังขงาม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 2          กรรมการ 
15. นายไพวิทย  ใจกลา   ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 3          กรรมการ 
16. นางยลพรรษย  ศิริรัตน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 1         กรรมการ 
17. นายพรรพต  ทาน้ําตื้น ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 2         กรรมการ 
18. นายพิเชษฐ ฤทธิ์ศิริ     ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร”                 กรรมการ 
19. นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกรด          กรรมการ 
20. นายสามารถ  จันหา    ผูอํานวยการโรงเรยีนบานทัพพระยา          กรรมการ 
21. นางไขมุก  มีแสง    นักวิชาการศึกษา             กรรมการ 
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22. นายศุภภัทร สาดา     นักวิชาการศึกษา               กรรมการ 
23. นางสาวศศิพร ศรีแกว นักวิชาการศึกษา              กรรมการ 
24. นางสาวไอยรินณ  จันทรแยม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
25. นางธิดารัตน  ภัทรวังส นักวิชาการศึกษา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ
26. นางลักขณา  หมดทุกข นักวิชาการศึกษา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

           มีหนาที่ วางแผนการดําเนินการ บริหารจัดการสรางบาน จัดทําแบบแปลนสรางบาน จัดหาชาง
กอสรางบาน ตลอดจนแกไขปญหาที่เกิดขึ้น พรอมทั้งกํากับ ดูแล การดําเนินการกอสรางบานนักเรียน                
ตามโครงการใหแลวเสร็จ เปนไปดวยความเรียบรอย และจัดพิธีมอบสงบานใหนักเรียนภายในกําหนด                 

คณะกรรมการระดมทรัพยากร 

1..  นายนิพนธ  ภัทรวังส    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    ประธานกรรมการ  
2. นายวรเทพ  รักษาพงศ นายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทามะกา                  กรรมการ   
3. นายวิชา จุลทรักษ  นายกสมคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพนมทวน 
                      และผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 1       กรรมการ 
4. นายธนิต  โพธิ์เจริญ    นายกสมคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอหวยกระเจา 
                      และผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 3       กรรมการ 
5. นายยุทธนา  เหง่ียมจุล ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 1        กรรมการ 
6. นายโกวิท  ท่ัวจบ       ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 2        กรรมการ 
7. นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 3       กรรมการ 
8. นายอาทิตย  โยมดวง  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 4          กรรมการ 
9. นายบรรจง  ปนปฐม   ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 5          กรรมการ
10. นายสมาน  สีสังขงาม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 2          กรรมการ 
11. นายไพวิทย  ใจกลา   ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 3          กรรมการ 
12. นางยลพรรษย  ศิริรัตน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 1       กรรมการ 
13. นายบรรพต  ทาน้ําตื้น  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 2         กรรมการ 
14. ผูอํานวยการโรงเรียนทุกแหง              กรรมการ 
15. บุคลากรในสํานักงานทุกคน              กรรมการ 
28. นางไขมุก  มีแสง  นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
29. นายศุภภัทร สาดา   นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
30. นางสาวศศิพร  ศรีแกว       นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
31. นางสาวชนนิกานต รักอาชีพ เจาหนาท่ีลูกเสือ           กรรมการ 
32. นางสาวศศิวรรณ ดอกชะเอม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       กรรมการ 
33. นางสาวไอยรินณ  จันทรแยม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
34. นางธิดารัตน  ภัทรวังส        นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
35. นางลักขณา  หมดทุกข        นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาที่ วางแผนการดําเนินการระดมทรัพยากร การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  

แรงงาน จากผูมีจิตอาสา สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน บุคคลครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน                    
โดยเนนความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเปนไปดวยความสมัครใจ และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง               
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสิน ท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ                          
ขอบคุณหรืออนุโมนา 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ 

1. นายอรัญ  เทือกขันตี  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ  
2. นางสาวกมลวรรณ  พลอยมี ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ                             กรรมการ 
3. นายจามร  วรรณากาญจน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานอุโลกสี่หม่ืน                   กรรมการ 
4. นางนราทิพย  สอาดเอ่ียม  นักจัดการงานท่ัวไป            กรรมการ 
5. นางธิรดา  ฆารสินธุนภา    นักจัดการงานท่ัวไป                     กรรมการ 
6. นางอรดา  ยางงาม          นักจัดการงานท่ัวไป            กรรมการ 
7. นางอรพินธ ไชยสมทิพย    นักจัดการงานท่ัวไป                                                             กรรมการ 
8. นายนิคม  หาดี               พนักงานธุรการ            กรรมการ 
9. นายสุทัศน ภูเจริญ           พนักงานธุรการ                      กรรมการ 
10. นายรุง เนื้อแตงเย็น        พนักงานธุรการ            กรรมการ 
11. นายสมพงษ  เหรียญทอง พนักงานธุรการ            กรรมการ 
12. นายจําเนียร  เขียวแกว   ชางระบบน้ํา             กรรมการ 
13. นายประยูร  แสงทอง     ชางปูน             กรรมการ 
14. นางสาวกมลชนก เสือผู   ลูกจางชั่วคราว            กรรมการ 
15. นางสาวนารินทร  พรดี    ลูกจางชั่วคราว            กรรมการ 
16. นายชุติพนธ สมรูปกุลเศรษฐ  ลูกจางชั่วคราว            กรรมการ 
17. นายยุทธิชัย  นลิเขียว     ลูกจางชั่วคราว            กรรมการ 
18. นางสาวเพชร จับทอง     ลูกจางชั่วคราว            กรรมการ 
19. นางสาวชัญญาพัชญ สมรูปกุลเศรษฐ  ลูกจางชั่วคราว           กรรมการ 
20. นายเจษฎา  ตันธนะ      ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 
                                    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          กรรมการและเลขานุการ 
21. นายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคล              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
22. นายวันรุง พาสุทธิ      เจาพนักงานธุรการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหน าที ่ วางแผน  ดําเน ินการ ประชาส ัมพ ันธ โครงการ การระดมทรัพยากร การสรางบาน                      
ตามโครงการ เพ่ือใหเกิดการประสานงาน และความรวมมือรวมใจในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหแก                 
บุคคล ครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ไดรับทราบและใหการสนับสนุน โดยดําเนินการ ดังนี ้

1. ประชาสัมพันธการระดมทรัพยากรใหเปนไปดวยความสมัครใจ 
2. ประชาสัมพันธการระดมทรัพยากรไดหลายประเภท เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ แรงงาน ฯลฯ 
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3. เพ่ือสงเสริม จูงใจ และอํานวยความสะดวก ท่ีสําคัญ เปนการสรางความเชื่อม่ันใหผูบริจาค 
3.1 ประชาสัมพันธการรับบริจาคผานระบบอิเล็กทรอนิกส ผานสถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย                        

สาขากาญจนบุรี ช่ือบัญชี สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  บัญชีเลขท่ี 713 – 0 – 95884 - 7 

3.2 ประชาสัมพันธการรับบริจาคโดยผูบริจาคสามารถบริจาคได  สามารถบริจาคได ท่ี                          
หนวยรับบริจาค สํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2                       
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

4. ประชาสัมพันธดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานนี้ 

คณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

1. นายอารักษ  วิเศษสิงห รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ  
2. นางสาวจินตนา  สุขสมแดน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3. นางสาวนิภา  สุขพิทักษ    ศึกษานิเทศก            กรรมการ 
4. นางสาวสุภาพ  จัดละ       ศึกษานิเทศก                             กรรมการ 
5. นางกมลวรรธน  มนตประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก           กรรมการ 
6. นางเบญจมาศ  นุมวัฒนะ  ศึกษานิเทศก           กรรมการ 
7. นางชลณา  มวงหวาน       ศึกษานิเทศก           กรรมการ 
8. นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลศ ศึกษานิเทศก          กรรมการ 
9. นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินคา  ศึกษานิเทศก                       กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ ศึกษานิเทศก               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11. นางสาวชนากานต  วิหค    ศึกษานิเทศก                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
12. นางสาวณัฐณิชา  ชัยยา    เจาพนักงานธุรการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
13. นางสาวธนันธร  ศรีลาวงษ เจาพนักงานธุรการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ม ีหน า ที ่ วางแผน  ดํา เน ินการ กําก ับ  ต ิดตาม และประเม ินผลการดํ าเน ินการโครงการ                       
พรอมท้ังสรุปผล รายงาน การดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 

1. นายปกรณ  มวงเจริญ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 ประธานกรรมการ  
2. นางชนาฏนันช  ศักดิ์สุนทร ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย      กรรมการ 
3. นางอมรรัตน ลีหะบุตร      นักวิชาการเงินและบัญชี         กรรมการ 
4. นางสุภาณี  บัวงาม       นักวิชาการเงินและบัญชี                           กรรมการ 
5. นางกัลยรัตน  ถํ้าแกว       เจาพนักงานพัสดุ                   กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา โฉมงาม  นักวิชาการเงินและบัญชี             กรรมการ 
7. นางสาวแพรวนภา  โคกแกว ลูกจางชั่วคราว          กรรมการ 
8. นางสาวนิภาดา  วงษนอย  ลูกจางชั่วคราว                   กรรมการ 
9. นางสาววัลภา  สงวนศักดิ์  เจาพนักงานการเงินและบัญชี                 กรรมการและเลขานุการ 
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10. นางสาวสุลี สุกใส          นักวิชาการเงินและบัญชี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11. นางสาววันวิสาห  พรมเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

            มีหนาท่ี  ดําเนินการรับบริจาค และเบิก – จาย เก็บรักษาและจัดทําบัญชีการเงินและพัสดุท่ีเก่ียวของ 
ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ใหเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ดังนี้ 
   1. รับบริจาค ณ หนวยรับบริจาค สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
รับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ 
   2. บันทึกขอมูลการรับบริจาคทันทีเม่ือมีผูบริจาค ณ หนวยรับบริจาค สพป.กาญจนบุรี เขต 2                  
   3. จัดเก็บ รักษา และจัดทําบัญชีรับ - จาย แยกประเภททรัพยากรท่ีไดรับบริจาค เชน งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ แรงงาน ฯลฯ 
   4. งานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการบริหารการเงินและสินทรัพยในการดําเนินงานนี้ 

    ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  28  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
                                    วาท่ีรอยตรี                     

            (สุรสิทธิ์  ถิตยสมบูรณ) 
                         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
                              คําส่ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

ท่ี  564 / ๒๕๖3 
เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติไดรับบาน 

           ตามโครงการ สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท 
……………………………………. 

  ตามท่ี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดดําเนินการจัดทําโครงการ                
สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท โดยมีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือนักเรียนท่ีอยู ในสภาวะลําบาก                       
และเสริมสรางความปลอดภัยใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ไดรับการศึกษา                   
เต็มตามศักยภาพ  และเพื่ อสรางบานใหนักเรียนยากจนดอยโอกาส ท่ีไมมี ท่ีอยูอาศัย หรือท่ีอยูอาศัย                    
ไมมีความปลอดภัย อยางนอยปละ 1 หลัง ตลอดจนเปนการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุมครองและชวยเหลือนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ใหมีความเขมแข็งตอเนื่อง และไดกําหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ
ไดรับบานตามโครงการ โดยใหผานการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับสถานศึกษา คณะกรรมการระดับ                
ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน และคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

           เพื่อใหการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียนท่ีมีคุณสมบัติไดรับบานตามโครงการ สรางบาน เติมบุญ               
กองทุนวันละบาท เปนไปดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงค จึงแตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้ 

1. วาท่ีรอยตรีสุรสิทธิ์  ถิตยสมบูรณ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ 
2.  นายปกรณ  มวงเจริญ   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  รองประธานกรรมการ  
3.  นายอารักษ  วิเศษสิงห  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2               กรรมการ  
4.  นายนิพนธ  ภัทรวังส    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                กรรมการ  
5.. นายอรัญ  เทือกขันตี     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                กรรมการ 
6. นายวรเทพ  รักษาพงศ นายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอทามะกา                  กรรมการ   
7. นายวิชา  จุลทรักษ  นายกสมคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอพนมทวน 
                      และประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 1        กรรมการ 
8. นายธนิต  โพธิ์เจริญ    นายกสมคมผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอหวยกระเจา 
                      และประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 3       กรรมการ 
9. นายยุทธนา  เหงี่ยมจุล ประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 1        กรรมการ 
10. นายโกวิท  ท่ัวจบ     ประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 2        กรรมการ 
11. นายสมศักด์ิ  ฉันทปราโมทย    ประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 3       กรรมการ 
12. นายอาทิตย  โยมดวง ประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 4          กรรมการ 
13. นายบรรจง  ปนปฐม  ประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทามะกา 5          กรรมการ
14. นายสมาน  สีสังขงาม ประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 2          กรรมการ 
15. นายไพวิทย  ใจกลา   ประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 3          กรรมการ 
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16. นางยลพรรษย  ศิริรัตน ประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 1          กรรมการ 
17. นายบรรพต  ทาน้ําต้ืน  ประธานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หวยกระเจา 2          กรรมการ 
18. นางสาวไอยรินณ  จันทรแยม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา          กรรมการและเลขานุการ 
19. นางธิดารัตน  ภัทรวังส  นักวิชาการศึกษา                       ผูชวยเลขานุการ 
20. นางลักขณา  หมดทุกข  นักวิชาการศึกษา             ผูชวยเลขานุการ 

มีหนา ท่ี   พิจารณาคัดเลือกเรียน ท่ีมี คุณสมบั ติได รับบ านตามโครงการ สรางบ าน  เติมบุญ               
กองทุน วัน ละบาท  เป น ไปด วยความโปร ง ใส  บริ สุทธิ์  ยุ ติ ธรรม  เกิ ดประโยชน สู ง สุดต อนั ก เรียน                                 
ท่ีไดรับความเดือดรอนอยางแทจริง โดยดําเนินการ ดังนี ้

1. ลงพื้นท่ีตรวจสอบสภาพจริงของนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกในลําดับท่ี 1 จากคณะกรรมการระดับ
ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน  

2. พิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการดําเนินการสรางบานตาม โครงการ “สรางบาน เติมบุญ กองทุน              
วันละบาท “ ปงบประมาณ 2563 สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2                           
และจัดเรียงลําดับนักเรียนท่ีสมควรไดรับบานตามโครงการ 

3. รายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี 28  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
                                   วาท่ีรอยตรี                                                        
                                                     (สุรสิทธิ์  ถิตยสมบูรณ) 
                        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
              
 
           
 
 
 
 

 
  
   

 



               
             ระเบียบวาระการประชุมการขับเคล่ือนการประชาสัมพันธและการระดมทรัพยากร 

ตามโครงการสรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท 
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

วันท่ีพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 
ณ หองประชุมวัดตะคร้ําเอน(ศาลาปฏิบัติธรรม) ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 (ไดรับความเมตตาสถานท่ีจาก พระครูวิสาลกาญจนกิจ รองเจาคณะอําเภอทามะกา เจาอาวาสวัดตะคร้ําเอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
       สพป.กาญจนบรี เขต 2 



                                                                          

 

 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ท่ี  182 / 2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา เติมบุญครั้งท่ี 1  
    ตามโครงการสรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท 

...................................................... 
  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รวมกับผูบริหารสถานศึกษา                      
ครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัด ไดจัดทําโครงการ สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท  โดยกําหนด                
ใหมีการทอดผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา เติมบุญครั้งท่ี 1  ในวันพฤหัสบดี ท่ี 1  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4                     
ณ  หอประชุมเจาคุณไพบูลย อุปถัมภ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2                        
มีวัตถุประสงคเพ่ือสมทบทุนชวยเหลือนักเรียนท่ีอยูในสภาวะความยากลําบาก เสริมสรางความปลอดภัย                 
ใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเพ่ือสรางบานใหนักเรียนยากจนและดอยโอกาส 
อยางนอยปละ 1 หลัง  

  ดังนั้น เพ่ือใหการการจัดงานทอดผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา เติมบุญครั้งท่ี 1  เปนไปดวยความเรียบรอย                  
บรรลุวตัถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี ้

คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายพระสงฆ ประกอบดวย 
1. พระราชวิสุทธาภรณ (ทองดํา อิฏฐาสโภ ป.ธ.๖) รองเจาคณะจังหวัดกาญจนบรุี         ประธานกรรมการ   
                                                          เจาอาวาสวัดพระแทนดงรัง 
2. พระครูวิบูลกาญจโนภาส (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๔) เจาคณะอําเภอทามะกา                  กรรมการ 

        ผูชวยเจาอาวาสวัดพระแทนดงรังวรวิหาร 
3. พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙         เจาคณะอําเภอพนมทวน                     กรรมการ 
                                                            เจาอาวาสวัดพังตรุ 
4. พระมหาชะโลม ปฺญาวชิโร ป.ธ.๙              เจาคณะอําเภอหวยกระเจา                  กรรมการ 
                                                            เจาอาวาสวัดทิพยสุคนธาราม 
5. พระครูวิสาลกาญจนกิจ (อนันต เขมฺจิตฺโต)     รองเจาคณะอําเภอทามะกา                   กรรมการ 

       เจาอาวาสวัดตะคร้ําเอน 
6. พระครูกาญจนสมาจาร (ลูกอินทร)        รองเจาคณะอําเภอพนมทวน        กรรมการ 

       เจาอาวาสวัดดอนง้ิว 
7. พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ         เจาคณะตําบลดอนขม้ิน              กรรมการและเลขานุการ 

                 เจาอาวาสวัดดอนขม้ิน 
8. พระครูโสภณกาญจนพัฒน                       เจาคณะตําบลหนองโรง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
           เจาอาวาสวัดหวยสะพาน 

            มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ชวยเหลือ สนับสนุน และสงเสริมการบริหาร              
จัดงานทอดผาปาเพ่ือการศึกษา เติมบุญครั้งท่ี  1  ตามโครงการ สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท                    
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวตัถุประสงค 

                 /คณะกรรมการ... 
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1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
1.1  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2       ประธานกรรมการ 
1.2  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   รองประธานกรรมการ 
1.3  นายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษา ทุกอําเภอ                     กรรมการ  
1.4  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทุกศูนย                   กรรมการ  
1.5  ผูอํานวยการสถานศึกษา ทุกโรงเรยีน                      กรรมการ  
1.6  ผูอํานวยการกลุม/หนวย                        กรรมการ 
1.7  บุคลากรทุกกลุม/หนวย                       กรรมการ 
1.8  น.ส.ไอยรินณ  จันทรแยม   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
1.9  นางธิดารัตน  ภัทรวังส นักวิชาการศึกษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ                 

 มีหนาท่ี อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล วางแผน สั่งการ ประสานงานฝายตาง ๆ และแกไขปญหา                     
ท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนดําเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือใหการจัดงานงานทอดผาปาเพ่ือการศึกษา เติมบุญครั้งท่ี 1                      
ตามโครงการ สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาทเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคของการจัดงาน 
และเกิดประโยชนตอทางราชการสูงสุด 

2. คณะกรรมการฝายดําเนินการ ประกอบดวย 
 ท่ีปรึกษา 
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

คณะกรรมการ  
2.1 นายปกรณ  มวงเจรญิ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2            ประธานกรรมการ 
2.2 นายอารักษ  วิเศษสิงห รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2         รองประธานกรรมการ 
2.3 นายนิพนธ  ภัทรวังส    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                        ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2           รองประธานกรรมการ 
2.4 นายอรัญ  เทือกขันติ    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

         ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2        รองประธานกรรมการ 
2.5 นายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษา ทุกอําเภอ                      กรรมการ  
2.6 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทุกศูนย                    กรรมการ  
2.7 ผูอํานวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน                       กรรมการ  
2.8 ผูอํานวยการกลุม/หนวย                                กรรมการ 
2.9 นายศุภภัทร สาดา  นักวิชาการศึกษา                     กรรมการ 
2.10 นางไขมุก  มีแสง  นักวิชาการศึกษา                     กรรมการ 
2.11 นางลักขณา  หมดทุกข นักวิชาการศึกษา                     กรรมการ 
2.12 น.ส.ศศิพร  ศรีแกว  นักวิชาการศึกษา                     กรรมการ 
2.13 น.ส.ไอยรินณ  จันทรแยม    ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
2.14 นางธิดารัตน  ภัทรวังส นักวิชาการศึกษา                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
2.15 น.ส.ศศิวรรณ  ดอกชะเอม  นักจิตวิทยาประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
2.16  น.ส.ชนนิกานต  รักอาชีพ ลูกจางชั่วคราว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                        /มีหนาท่ี... 



 

                  3 

มีหนาท่ี 
1. วางแผนการดําเนินงาน 
2. ติดตอประสานงาน กับโรงเรียน วัด ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนของรัฐ องคกรเอกชน และอ่ืนๆ                 

ท่ีเก่ียวของใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
3. ประสานงานงาน ดูแลชวยเหลือคณะกรรมการทุกฝายใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย              

บรรลุวัตถุประสงค  
4. ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
5. ดําเนินการอ่ืน ๆ ใด ท่ีเห็นสมควรและมีความเหมาะสมเกิดประโยชนตอทางราชการ 

3. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี และตกแตงเวที ประกอบดวย 
 ท่ีปรึกษา 
 นายอรัญ  เทือกขันตี  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 คณะกรรมการ 

3.1  น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
3.2  น.ส.นราทิพย  สอาดเอ่ียม    นักจัดการงานท่ัวไป        รองประธานกรรมการ 
3.3  นายนิคม หาดี  พนักงานธุรการ ส.4             กรรมการ 
3.4  นายสุทัศน ภูเจริญ  พนักงานธุรการ ส.4              กรรมการ 
3.5  นายสมพงษ เหรียญทอง พนักงานธุรการ ส.4              กรรมการ  
3.6.  นายรุง เนื้อแตงเย็น  พนักงานธุรการ ส.4              กรรมการ  
3.7  นายประยูร แสงทอง  ชางปูน ช.4              กรรมการ  
3.8 นายจําเนียร เขียวแกว ชางระบบน้ํา ช.2              กรรมการ 
3.9 นายโพธิกุล  ไชยมงคล ครูโรงเรียนวัดสระลงเรือ    กรรมการ 
3.10 นายวีรพงษ  หวยหงสทอง ครูโรงเรียนวัดสระลงเรือ    กรรมการ 
3.11 นายณัฐกาญจน  เทียมเทวัญญ ครูโรงเรียนวัดสระลงเรือ            กรรมการ 
3.12 นายวิชาญ  กายแกว พนักงานราชการโรงเรียนวัดสระลงเรือ                กรรมการ 
3.13 นายกฤศวระพัชร  ศุภโชคปยังกูร พนักงานราชการโรงเรียนบานหนองโพธิ์        กรรมการ 
3.14 น.ส.นิภาดา วงษนอย ลูกจางชั่วคราว              กรรมการ   
3.15 น.ส.แพรวนภา  โคกแกว  ลูกจางชั่วคราว              กรรมการ 
3.16 น.ส.ชนนิกานต  รักอาชีพ ลูกจางชั่วคราว              กรรมการ 
3.17 นางวรัญญา เพ็งจันทร ลูกจางชั่วคราว              กรรมการ  
3.18 น.ส.กมลชนก เสือผู ลูกจางชั่วคราว              กรรมการ 
3.19 นายยุทธิชัย นิลเขียว ลูกจางชั่วคราว              กรรมการ  
3.20 นายชุติพนธ สมรูปกุลเศรษฐ ลูกจางชั่วคราว               กรรมการ 
3.21 น.ส.เพชร จับทอง  ลูกจางชั่วคราว               กรรมการ 
3.22 น.ส.ชัญญาพัชญ สมรูปกุลเศรษฐ ลูกจางชั่วคราว             กรรมการ  
3.23 นางอรดา ยางงาม  นักจัดการงานท่ัวไป    กรรมการและเลขานุการ  
3.24 นางอรพินธ ไชยสมทิพย นักจัดการงานท่ัวไป       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
3.25 นางธิดารัตน  ภัทรวังส       นักวิชาการศึกษา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
          /มีหนาท่ี... 
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 มีหนาท่ี 

1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานการจัดสถานท่ีใหมีความเหมาะสม 
2. กําหนดรูปแบบ/จัดตกแตงเวทีใหญ ใหมีความเรียบรอย เหมาะสมและสวยงาม 
3. จัดเกาอ้ีสําหรับผูรวมงาน บริเวณประกอบพิธี ใหเรียบรอย สวยงาม และบริเวณ 
4. จัดโตะหมูบูชา อาสนะสงฆสําหรับเจริญพระพุทธมนต 9 รูป และอุปกรณประกอบพิธีสงฆ 
5. จัดโตะสําหรับลงทะเบียนผาปาของโรงเรียน จํานวน 99 แหง และหนวยงานอ่ืน ๆ 
6. จัดโตะสํ าหรับประธานรับมอบผาป า และวางผ าป าของโรงเรียน  จํ านวน 99 แห ง                                

รวมท้ังหนวยงานอ่ืนๆ 
7. จัดโตะสําหรับพระสงฆท่ีปรึกษา 8 รูป 
8. จัดท่ีนั่งสําหรับประธานในพิธี ผูมีเกียรติและผูมารวมพิธี 
9. จัดเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการประกอบพิธี 
10. จัดเต็นท โตะ สําหรับโรงทานอาหารและเครื่องด่ืม และเกาอ้ีสําหรับนั่งรับประทานอาหาร                      

และเครื่องดื่ม 
11. จัดเต็นท โตะ เกาอ้ี สําหรับจุดคัดกรองตามมาตรการปองการการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของหนวยพยาบาลเคลื่อนท่ีโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 
12.  ใหปฏิบัติงานในวันท่ี 30 – 31 มีนาคม 2564 ใหแลวเสร็จ 
13.  ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
14. ดําเนินการอ่ืน ๆ ใด ท่ีเห็นสมควรและมีความเหมาะสมเกิดประโยชนตอทางราชการ 

4. คณะกรรมการฝายลงทะเบียนรับผาปา ประกอบดวย 
ท่ีปรึกษา 
นายนิพนธ  ภัทรวังส     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
คณะกรรมการ ชุดท่ี 1 
1. น.ส.จินตนา  สุขสมแดน  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม   ประธานกรรมการ 
    และประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. น.ส.นิภา  สุขพิทักษ  ศึกษานิเทศก          รองประธานกรรมการ 
3 น.ส.สุภาพ  จัดละ  ศึกษานิเทศก                             กรรมการ 
4. น.ส.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ  ศึกษานิเทศก               กรรมการ 
5. น.ส.ชนากานต วิหค  ศึกษานิเทศก               กรรมการ 
6 น.ส.พันวนา พัฒนาอุดมสินคา ศึกษานิเทศก        กรรมการและเลขานุการ 
7 นางสาวณัฐณิชา ชัยยา  เจาพนักงานธุรการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการ ชุดท่ี 2 
1. น.ส.อินทิรา ชิวปรีชา   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน            ประธานกรรมการ 
2. นางมุคครินทร บุษภา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        รองประธานกรรมการ  
3. น.ส.ณัฐกาญจน สมคิด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน            กรรมการ  
4. วาท่ี ร.ต.หญิงนัยนา โอชา นักทรัพยากรบุคคล             กรรมการ 
5 น.ส.ศศิธร สังขลาโพธิ์   นักทรัพยากรบุคคล              กรรมการ  
6. น.ส.ธิติยา  ออนวิมล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ 
7. น.ส.ธนันธร ศรีลาวงษ   เจาพนักงานธุรการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          /มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี   
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
2. จัดทําทะเบียน รับลงทะเบียนผาปาจากโรงเรียนแยกเปนศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน                     

และทะเบียนผาปาจากหนวยงานอ่ืน ๆ  
3. จัดเตรียมผาปาเพ่ือใหผูอํานวยการโรงเรียนแตละศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนนําไปมอบ                  

ใหประธานในพิธี (พระราชวิสุทธาภรณ (ทองดํา อิฏฐาสโภ ป.ธ.๖) รองเจาคณะจังหวัดกาญจนบุร ี                                                                  
เจาอาวาสวัดพระแทนดงรัง โดยจัดใหมอบเปนรายโรงเรียนพรอมใหถายภาพกับประธานฯ                   
และเตรียมใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีมามอบผาปาเชนเดียวกันกับผูอํานวยการโรงเรียน 

4. แจงยอดผาปาพรอมรายนามผูบริจาค ใหฝายพิธีการทราบเปนระยะ เพ่ือประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
5. ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
6. ดําเนินการอ่ืน ๆ ใด ท่ีเห็นสมควรและมีความเหมาะสมเกิดประโยชนตอทางราชการ 

5. คณะกรรมการฝายตอนรับ  ประกอบดวย 
 ท่ีปรึกษา 
 นายอารักษ  วิเศษสิงห รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 คณะกรรมการ ชุดท่ี 1  

1. นายแมน  คําวงษ  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล               ประธานกรรมการ 
2. นางกมลวรรธน  มนตประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก            รองประธานกรรมการ 
3. นางชลณา  มวงหวาน  ศึกษานิเทศก                 กรรมการ 
4. นางเบญจมาศ นุมวัฒนะ ศึกษานิเทศก                 กรรมการ 
5. น.ส.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก                 กรรมการ 
7. นางธิรดา  ฆารสินธุนภา         นักจัดการงานท่ัวไป                กรรมการ 
6. นางสายฝน บุญยัง  นักทรัพยากรบุคคล        กรรมการและเลขานุการ 
7. น.ส.ชนากานต วิหค  ศึกษานิเทศก           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการ ชุดท่ี 2  
1. น.ส.พรรณพิมล  วิเศษสิงห ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี              ประธานกรรมการ 
2. นางนงนุช  กานเหลือง  นักทรัพยากรบุคคล          รองประธานกรรมการ 
3. น.ส.เบญจา  กากะนิก  นักวิชาการศึกษา                กรรมการ 
4. นางอรพินธิ์  ไชยสมทิพย นักจัดการงานท่ัวไป        กรรมการ 
5. นางภคอร บุตรพิมพ    เจาพนักงานธุรการ                      กรรมการ 
6. น.ส.มุกนรินทร  ทองเกลี้ยง นิติกร         กรรมการและเลขานุการ 
7. น.ส.อุมาพร  วิเศษสิงห  ลูกจางชั่วคราว           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี 
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
2. ดูแล ตอนรับและนําประธานในพิธี/แขกผูเกียรติ เขาประจําท่ีนั่ง 
3. จัดอาหารวางและเครื่องดื่มบริการประธานในพิธีและแขกผูมีเกียรติ  
4. ใหการตอนรับผูมีเกียรติ ผูมารวมงาน และนําเขาประจําท่ีนั่งท่ีเตรียมไว 
5. ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
6. ดําเนินการอ่ืน ๆ ใด ท่ีเห็นสมควรและมีความเหมาะสมเกิดประโยชนตอทางราชการ 

      /คณะกรรมการ... 
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6. คณะกรรมการฝายพิธีการ/ศาสนพิธ ี ประกอบดวย 
 ท่ีปรึกษา 

นายนิพนธ  ภัทรวังส รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
คณะกรรมการ ชุดท่ี 1  
1. น.ส.ไอยรินณ  จันทรแยม        ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา        ประธานกรรมการ 
2. นายสมภพ  บงชมโพธิ ์   ครโูรงเรียนวัดดอนสระ    รองประธานกรรมการ 
3. นางไขมุก  มีแสง  นักวิชาการศึกษา                    กรรมการ 
4. นางลักขณา  หมดทุกข  นักวิชาการศึกษา                    กรรมการ 
5 น.ส.ศศิพร  ศรีแกว  นักวิชาการศึกษา                    กรรมการ 
6. น.ส.วนัวิสาข  พรมเกตุ  นักวิชาการเงินและบัญชี                   กรรมการ  
7. นางธิดารัตน  ภัทรวังส  นักวิชาการศึกษา                     กรรมการและเลขานุการ 
8  น.ส.ศศิวรรณ  ดอกชะเอม    นักจิตวิทยาประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการ ชุดท่ี 2  
1. น.ส.สุรางค  ธิตินิลนิธิ  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน                  ประธานกรรมการ 
2. น.ส.สุเพ็ญ  จิยะพานิชยกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน              รองประธานกรรมการ  
3. นายศรชัย  ไชยวุฒ ิ  นักทรัพยากรบุคคล                                               กรรมการ 
4. นายทรงศักดิ์  พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคล                              กรรมการ 
5. นายวันรุง  พาสุทธิ  เจาพนักงานธุรการ                     กรรมการ 
6. นายศุภภัทร  สาดา  นักวิชาการศึกษา                                กรรมการและเลขานุการ 
7. น.ส.ชนนิกานต  รักอาชีพ ลูกจางชั่วคราว                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
2. นิมนตพระสงฆคณะกรรมการท่ีปรึกษา จํานวน 8 รูป รวมรับมอบผาปาฯ 
3. นิมนตพระสงฆ  จํานวน 9  รูป  เจริญพระพุทธมนต 
4. อํานวยความสะดวกแกพระสงฆ จัดเตรียมน้ําปานะถวายพระสงฆ 
5. จัดเจาหนาท่ีประจําเทียนชนวน เทียนบูชาธรรมและเครื่องกรวดน้ํา 
6. จัดภัตตาหาร ปจจัยและไทยธรรม พรอมจัดผูถวายในพิธี 
7. จัดผูทําหนาท่ีพิธีกร พิธีการ และจัดลําดับข้ันตอนพิธีการ ใหเรียบรอย มีความเหมาะสม 
8. จัดเตรียมภัตตาหารสําหรับพระสงฆคณะกรรมการท่ีปรึกษา ฉันเพล ณ หองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 
9. ประกาศรายนามผูบริจาค และยอดเงินบริจาคเปนระยะ ๆ ใหทราบโดยท่ัวกัน 
10. ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
11. ดําเนินการอ่ืน ๆ ใด ท่ีเห็นสมควรและมีความเหมาะสมเกิดประโยชนตอทางราชการ 

7. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม  ประกอบดวย 
 ท่ีปรึกษา 

นายอารักษ  วิเศษสิงห รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
  

                 /คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการ   
1. น.ส.อุบลศรี  ฟกจีน      ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากร                    ประธานกรรมการ 
2. นางไขมุก  มีแสง  นักวิชาการการศึกษา     รองประธานกรรมการ 
3. นางอรดา  ยางงาม  นักจัดการงานท่ัวไป          กรรมการ 
4. นางลักขณา  หมดทุกข  นักวิชาการศึกษา                              กรรมการ 
5 น.ส.ศศิพร  ศรีแกว  นักวิชาการศึกษา                     กรรมการ 
6. นางมุคครินทร  บุษภา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน                    กรรมการ  
7. น.ส.ณัฐกาญจน  สมคิด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน                   กรรมการ  
8. น.ส.ธิติยา  ออนวิมล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน                      กรรมการ 
9. วาท่ี ร.ต.หญิงนัยนา  โอชา นักทรัพยากรบุคคล                    กรรมการ 
10. น.ส.ศศิธร  สงัขลาโพธิ์  นักทรัพยากรบุคคล                     กรรมการ  
11. น.ส.นิภาดา  วงษนอย ลูกจางชั่วคราว                     กรรมการ   
12. น.ส.แพรวนภา  โคกแกว  ลูกจางชั่วคราว                     กรรมการ 
13. นางวรัญญา  เพ็งจันทร ลูกจางชั่วคราว                     กรรมการ  
14. น.ส.กมลชนก  เสือผู  ลูกจางชั่วคราว              กรรมการ 
15. น.ส.เพชร จับทอง  ลูกจางชั่วคราว                       กรรมการ 
16. น.ส.ชัญญาพัชญ สมรูปกุลเศรษฐ ลูกจางชั่วคราว                     กรรมการ  
17. นางธิดารัตน  ภัทรวังส นักวิชาการศึกษา                       กรรมการและเลขานุการ 
18  น.ส.ศศิวรรณ  ดอกชะเอม    นักจิตวิทยาประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. น.ส.ชนนิกานต  รักอาชีพ ลูกจางชั่วคราว       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาท่ี 
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน จัดรูปแบบ จุดบริการอาหาร-เครื่องดื่มใหเรียบรอย เหมาะสม 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูรวมงาน ตลอดจนบุคลากร

สื่อมวลชนตาง ๆ  
3. จัดทีมงานพรอมใหบริการเครื่องดื่มและอาหารวาง ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2564                    

ตั้งแตเวลา 08.00 น. จนเสรจ็สิ้นพิธีการ  
4. ชวยดําเนินการท่ีเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่มในโรงทาน 
5. คณะกรรมการท่ีมีชื่อเปนกรรมการอยูในคณะอ่ืน ๆ ใหทําหนาท่ีในคณะนั้นๆ ใหเสร็จสิ้นกอน 

แลวจึงทําหนาท่ีในคณะนี้ 
6. ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
7. ดําเนินการอ่ืน ๆ ใด ท่ีเห็นสมควรและมีความเหมาะสมเกิดประโยชนตอทางราชการ 

8. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ บันทึกภาพและประเมินผล  ประกอบดวย 
 ท่ีปรึกษา 

นายอรัญ เทือกขันตี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 คณะกรรมการ 
 1. นายเจษฎา ตันธนะ  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ     ประธานกรรมการ 

2. นายจามร  วรรณากาญจน ผูอํานวยการโรงเรียนบานอุโลกสี่หม่ืน รองประธานกรรมการ 
 

       /3. น.ส.จีรานันท... 
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 3. น.ส.จีรานันท ชํานิกุล   ครูโรงเรียนวัดสํานักครอ       กรรมการ 
 4. น.ส.ชลธิชา  ภูชิน  ครูโรงเรียนบานบึงวิทยา       กรรมการ 
 5. นายประทีป  คลองนอย ครูผูทรงคุณคาโรงเรียนบานทุงมังกะหรา     กรรมการ 

6. นายวันรุง พาสุทธิ  เจาพนักงานธุรการ        กรรมการ 
7. น.ส.ณัฐณิชา ชัยยา  เจาพนักงานธุรการ                 กรรมการ  
8. น.ส.ธนันธร ศรีลาวงษ  เจาพนักงานธุรการ                 กรรมการ 
9. นายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคล         กรรมการและเลขานุการ 
10. น.ส.นารินทร พรดี     ธุรการโรงเรียนบานรางยอม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ประชาสัมพันธการจัดงาน  บันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ ไลฟสด ในพิธ ี                

และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตั้งแตเริ่มงานจุดคัดกรองจนถึงพิธีมอบบาน  และนําเผยแพร                      
การดําเนินงานตอสาธารณชนท่ัวไป 

2. ประสานสื่อมวลชนทองถ่ิน เพ่ือประชาสัมพันธทางสื่อ สิ่งพิมพตาง ๆ 
3. ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
4. ดําเนินการอ่ืนๆ ใด ท่ีเห็นสมควรและมีความเหมาะสมเกิดประโยชนตอทางราชการ 

9. คณะกรรมการฝายจัดจราจร  ประกอบดวย 
 ท่ีปรึกษา 

นายอรัญ เทือกขันตี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
คณะกรรมการ 
7.1 นายนิคม  หาดี  พนักงานธุรการ ส.4        ประธานกรรมการ  
7.2 นายสุทัศน  ภูเจริญ  พนักงานธุรการ ส.4    รองประธานกรรมการ 
7.3 นายสมพงษ  เหรียญทอง พนักงานธุรการ ส.4                   กรรมการ 
7.4 นายรุง  เนื้อแตงเย็น  พนักงานธุรการ ส.4                  กรรมการ 
7.5 นายจําเนียร  เขียวแกว ชางระบบน้ํา ช.2                   กรรมการ 
7.6 นายยุทธิชัย  นลิเขียว ลูกจางชั่วคราว                   กรรมการ 
7.7 นายประยูร  แสงทอง ชางปูน ช.4           กรรมการและเลขานุการ 
7.8 นายชุติพนธ สมรูปกุลเศรษฐ ลูกจางชั่วคราว             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี   
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน จัดหาลานจอดรถ และจัดการจราจรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใหเปนระเบียบเกิดความคลองตัว พรอมบริการสถานท่ี
จอดรถ แกผูมารวมงานไดอยางเหมาะสม 

2. ปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2564 ตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป จนเสร็จสิ้น                  
การดําเนินงาน 

3. ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
4. ดําเนินการอ่ืนๆ ใด ท่ีเห็นสมควรและมีความเหมาะสมเกิดประโยชนตอทางราชการ 

 
/10.คณะกรรมการ... 
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10. คณะกรรมการฝายการเงิน   ประกอบดวย 
 ท่ีปรึกษา 

นายปกรณ  มวงเจรญิ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 คณะกรรมการ 

8.1 นางชนาฎนันช ศักดิ์สุนทร ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินฯ         ประธานกรรมการ 
8.2 น.ส.กาญจนา โฉมงาม  นักวิชาการพัสดุ        รองประธานกรรมการ   
8.3 นางสุภาณี บัวงาม   นักวิชาการเงินและบัญชี                      กรรมการ 
8.4 นางอมรรัตน หะลีบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี                     กรรมการ 
8.5 นางกัลยรัตน ถํ้าแกว  เจาพนักงานพัสดุ                      กรรมการ 
8.6 น.ส.วัลภา  สงวนศักดิ์ เจาพนักงานการเงิน                      กรรมการและเลขานุการ 
8.7 น.ส.สุลี สุกใส  นักวิชาการเงินและบัญชี                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
8.8 น.ส.วันวิสาข พรมเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชี                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี    
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
2. ดําเนินการรับเงินผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา และเก็บรักษาและบันทึกขอมูล จัดทําบัญชีการเงิน                   

ท่ีเก่ียวของ ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ใหเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
3. งานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการบริหารการเงินและสินทรัพยในการดําเนินงานนี้ 
4. ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

 5. ดําเนินการอ่ืนๆ ใด ท่ี เห็นสมควรและมีความเหมาะสม  ถูกตองระเบียบของทางราชการ                    
และเกิดประโยชนตอทางราชการ 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  19  มีนาคม  พ.ศ. 2564   
 
 

         วาท่ีรอยตรี    
     (สุรสิทธิ์ ถิตยสมบูรณ) 

     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
           



 



 ขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา 
สมทบทุนชวยเหลือนักเรียนท่ีอยูในสภาวะลําบาก เสริมสรางความปลอดภัยใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี      

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเพ่ือสรางบานใหนักเรียนยากจนและดอยโอกาส อยางนอยปละ 1 หลัง 

ณ  หอประชุมเจาคุณไพบูลยอุปถัมภ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

วันพฤหัสบดี ท่ี 1  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
**************** 

                  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 รวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรและนักเรียนในสังกัด ไดจัดทําโครงการ “สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท”  โดยกําหนดใหมีการ
ทอดผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา เติมบุญครั้งท่ี 1 เพ่ือสมทบทุนชวยเหลือนักเรียนท่ีอยูในสภาวะลําบาก 
เสริมสรางความปลอดภัยใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเพ่ือสรางบาน                  
ใหนักเรียนยากจนและดอยโอกาส อยางนอยปละ 1 หลัง   

      จึงขอเรียนเชิญทาน ท่ีมี จิตศรัทธา   ครอบครัว  ญาติมิตร   รวมอนุ โมทนาเปนเจาภาพ                         
ทอดผาปาเพ่ือการศึกษาในครั้งนี้ ดวยอานิสงสบุญบารมีท่ีทานไดส่ังสมมา ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย                  
และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลประทานพรใหทานและครอบครัวประสบความสุข   ความเจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัยปราศจากโรคาพยาธิ  สัมฤทธิ์ผลในส่ิงอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ 

กําหนดการ 

วันพฤหัสบดี ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

เวลา ๐๙.๐๙  น.      - ต้ังองคผาปา  ณ  หอประชุมเจาคุณไพบูลยอปุถัมภ  
เวลา ๐๙.๕๙  น.      - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  
                           - พิธีทอดผาปาสามคัคีเพ่ือการศกึษา 
เวลา ๑๑.๐๐  น.     - ถวายภัตตาหารและจตุปจจัยแดพระสงฆ  พระสงฆอนุโมทนา 
เวลา ๑4.๐๐  น.     – พิธมีอบบานหลังท่ี 1  โดยผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปนประธานในพิธ ี

ณ  บานครอบครัวโคกแกว นักเรียนโรงเรยีนวดัดอนเจดยี อําเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุร ี

ประธานฝายสงฆ 
พระราชวิสุทธาภรณ (ทองดํา อิฏฐาสโภ ป.ธ.๖) รองเจาคณะจังหวดักาญจนบุรี 

                                                      เจาอาวาสวัดพระแทนดงรัง 

ประธานฝายฆราวาส 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
และนักเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญรวมบริจาคทรัพยตามกําลังศรัทธา  ไดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี  
ประเภทออมทรัพย ช่ือบัญชี “สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 2” เลขท่ีบัญชี  713 – 0 – 95884 – 7  โดยสามารถใช สิทธิ์ลดหยอนภาษีได  2 เทา                    
และแจงการโอนเงินไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-3457-9234 



                  

                                               10  มีนาคม 2564 

เรื่อง  การขับเคล่ือนการดําเนินงาน ตามโครงการ สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท  
        (กําหนดการทอดผาปา เติมบุญ ครั้งท่ี 1) 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด 

อางถึง  หนังสือสําสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ี 04018/762 
          ลงวันท่ี  17  กุมภาพันธ  2564 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  กําหนดการ        จํานวน 2 แผน 

    ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดแจงขอสรุป           
มติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการระดมทรัพยากร และคณะกรรมการประชาสัมพันธ                              
ในคราวประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ 2564  ณ หองประชุมวัดตะคร้ําเอน(ศาลาปฏิบัติธรรม)                  
ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีมติใหดําเนินการ (1) ชวยเหลือสราง ซอมแซม 
ปรับปรุง ท่ีอยูอาศัย พรอมท้ังชวยเหลือดานอื่นๆ ตามสภาพความยากลําบาก ของนักเรียน ท้ัง 11 SP                          
และถามีงบประมาณเพียงพอ ก็สามารถชวยเหลือนักเรียนท่ีประสบปญหาความยากลําบากรายอื่นๆ ไดอีก                
(2)ระดมทรัพยากรใหเปนรูปธรรม เพิ่มเติม โดยการทอดผาปา เติมบุญ อยางนอยโรงเรียนละ  1 กอง                     
โดยไมกําหนดจํานวนเงิน (3) ระดมแรงงาน จากลูกจางประจําในโรงเรียนที ่ม ีความรู  ความสามารถ                     
ดานการชาง และหรือบุคคลในชุมชน ทองถิ่น เพื่อจะไดไมตองมีคาใชจายในสวนของคาแรง งบประมาณ              
ที ่เหลือจะไดนําไปชวยนักเรียนรายอื ่นไดอ ีก (4) ระดมทรัพยากร เปนวัสดุ อุปกรณ จากการรื ้อถอน                  
สิ่งปลูกสรางของโรงเรียน เพื่อนํามาชวยในการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง (5) กําหนดทอดผาปาเติมบุญ                 
คร้ังท่ี 1 วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2564  ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
และนิมนตพระราชวิสุทธาภรณ (ทองดํา อิฏฐาสโภ ป.ธ6)  รองเจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจาอาวาส                 
วัดพระแทนดงรัง เปนประธาน พรอมดวยพระสงฆท่ีเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาในการรับมอบ (6) กําหนดพิธี
มอบบานหลังแรกพรอมกับวันทอดผาปาเติมบุญครั้งท่ี 1 วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2564  (7) เห็นชอบ
แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ และใหมีการสื่อสารเปนระยะและตอเนื่องโดยใหมีความสอดคลอง           
กับท ุกฝ าย (8) ใหนายกสมาคมผู บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และผู อํานวยการศูนยส งเสริม
ประสิทธิภาพโรงเรียน ดําเนินการประชาสัมพันธ และแจงผูบริหารโรงเรียนในพื้นที่ ในการดําเนินการ
ทอดผาปาเติมบุญ ครั้งที่ 1 อยางนอยโรงเรียนละ 1 กอง โดยไมกําหนดจํานวนเงิน (9) การดําเนินงาน
ครั้งนี ้ เปนการรวมพลัง ระดมความคิด หาแนวความคิด ใชแนวความคิดรวมกันจากทุกฝาย รวมทั้งการ
ดําเนินการรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 

                   /ในการนี้... 

 

 

 
 
 
 

ท่ี ศธ  04018/933 
 

      

 
  
 

 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  71140 



 

 

                      - 2 - 

 

    ในการนี้  สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดรับการตอบรับ                  
การเปนประธานในพิธีมอบบานหลังท่ี 1 จากผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันจันทรท่ี 8 มีนาคม 2564                  
และไดรับการตอบรับพรอมขอเสนอแนะในการดําเนินการทอดผาปาจากพระสงฆท่ีปรึกษา ครบท้ัง 8 รูป              
ในวันพุธท่ี 10 มีนาคม 2564 จึงไดจัดทํากําหนดการทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา เติมบุญครั้งท่ี 1                    
ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2564  เวลา 09.09 น.  ณ อาคารเจาคุณไพบูลยอุปถัมภ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และกําหนดการมอบบานหลังท่ี 1 ใหนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย 
ตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  เวลา 14.00 น.  ตามรายละเอียดท่ีสงมาดวย                       
พรอมหนังสือนี้ 

    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 
 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

                                              วาท่ีรอยตรี
                                                              (สุรสิทธิ์  ถิตยสมบูรณ)    
                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
กลุมงานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน 
โทร.0-3457-9234 ตอ 102 
โทรสาร 0-3457-9338 
www.kan2.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสืออางถึง                    

                                               17  กุมภาพันธ  2564 

เรื่อง  การขับเคล่ือนการดําเนินงาน ตามโครงการ สรางบาน เติมบุญ กองทุนวันละบาท  

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด 

อางถึง  หนังสือสําสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ี 04018/436 
          ลงวันท่ี  2  กุมภาพันธ  2564 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  ขอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะการระดมทรัพยากร  
                   และคณะกรรมการประชาสัมพันธ ครั้งท่ี 1/2564    จํานวน 1 แผน 

    ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดขอความ
อนุเคราะห ทาน และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนขอความรวมมือในการประชาสัมพันธใหผูปกครองนักเรียน 
ชุมชน ผู มี จิตศรัทธา รวมบริจาคเงิน  ส่ิงของเครื่องอุปโภค บริ โภค และหรือวัสดุ อุปกรณ  แรงงาน                          
ดวยความสมัครใจตามกําลังศรัทธา เพื่อสราง หรือซอมแซม ปรับปรุง ท่ีอยูอาศัย รวมท้ังชวยเหลือนักเรียน               
ตามสภาพความยากลําบาก ความละเอียดแจงแลว นั้น 

       ในการนี้ คณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการระดมทรัพยากร และคณะกรรมการประชาสัมพันธ 
ได เขารวมประชุมปรึกษา หารือ ระดมความคิดหาแนวทางรวมกันในการดําเนินการระดมทรัพยากร                        
และดําเนินการประชาสัมพันธ ในคราวประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ 2564  ณ หองประชุม                     
วัดตะคร้ําเอน(ศาลาปฏิบัติธรรม) ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  มีมติดังขอสรุป                    
มติท่ีประชุม ตามส่ิงท่ีสงมาดวยพรอมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

                                              วาท่ีรอยตรี
                                                              (สุรสิทธิ์  ถิตยสมบูรณ)    
                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
กลุมงานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน 
โทร.0-3457-9234 ตอ 102 
โทรสาร 0-3457-9338 
www.kan2.go.th 
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 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  71140 



 
 
 
       

ขอสรุปมติทีป่ระชุม 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการระดมทรัพยากร และคณะกรรมการประชาสัมพนัธ 

เม่ือวันศุกรท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 
ณ หองประชุมวัดตะครํ้าเอน(ศาลาปฏิบัติธรรม) ต.ตะครํ้าเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 

--------------------------------------------- 
 

1. เปาหมายของโครงการในป 2564 ไดรับความสําเร็จ และจะดําเนินการสรางบานหลังแรก                     
เปนบานของครอบครัวโคกแกว นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย ซึ่งมีพี่นอง 3 คน อาศัยอยูในยุงขาวไมมีหองน้ําใช 
มียาเปนผูปกครอง เนื่องจากบิดา มารดาหยารางกันไปมีครอบครัวใหม ต้ังอยูในพื้นท่ีศูนยสงเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียนพนมทวน 1 เปนการดําเนินการสรางบานตามวัตถุประสงคของผูบริจาค โดยจะดําเนินการในวันอาทิตย
ท่ี 14 กุมภาพันธ 2564 (ตามปฏิทิน)  

2. ชวยเหลือสราง ซอมแซม ปรับปรุง ท่ีอยูอาศัย พรอมท้ังชวยเหลือดานอื่นๆ ตามสภาพความ
ยากลําบาก ของนักเรียน ท้ัง 11 SP และถามีงบประมาณเพียงพอ ก็สามารถชวยเหลือนักเรียนท่ีประสบปญหา                   
ความยากลําบากรายอื่นๆ ไดอีก 

3. ใหมีการระดมทรัพยากรใหเปนรูปธรรม เพิ่มเติม โดยการทอดผาปา เติมบุญ อยางนอยโรงเรียนละ        
1 กอง โดยไมกําหนดจํานวนเงิน 
 4. ใหมีการระดมแรงงาน จากลูกจางประจําในโรงเรียนที่มีความรู  ความสามารถดานการชาง                
และหรือบุคคลในชุมชน ทองถ่ิน เพื่อจะไดไมตองมีคาใชจายในสวนของคาแรง งบประมาณที่เหลือจะไดนําไป
ชวยนักเรียนรายอื่นไดอีก 
 5. ใหมีการระดมทรัพยากร เปนวัสดุ อุปกรณ จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน เพื่อนํามา
ชวยในการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง  

6. กําหนดทอดผาปาเติมบุญ ครั้งท่ี 1 วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2564  ณ  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และนิมนตพระราชวิสุทธาภรณ (ทองดํา อิฏฐาสโภ ป.ธ6)                       
รองเจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจาอาวาสวัดพระแทนดงรัง เปนประธาน พรอมดวยพระสงฆท่ีเปนคณะกรรมการ                   
ท่ีปรึกษาในการรับมอบ 

7. กําหนดพธิีมอบบานหลังแรกพรอมกับวันทอดผาปาเติมบุญครั้งท่ี 1 วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2564 
        8. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ และใหมีการสื่อสารเปนระยะและตอเนื ่อง                  
โดยใหมีความสอดคลองกับทุกฝาย 
 9. ใหนายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน และผูอํานวยการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน ดําเนินการประชาสัมพันธ และแจงผูบริหารโรงเรียนในพื้นที่ ในการดําเนินการทอดผาปาเติมบุญ 
ครั้งท่ี 1 อยางนอยโรงเรียนละ 1 กอง โดยไมกําหนดจํานวนเงิน 
 10. การดําเนินงานครั้งนี้ เปนการรวมพลัง ระดมความคิด หาแนวความคิด ใชแนวความคิดรวมกัน
จากทุกฝาย รวมท้ังการดําเนินการรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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คำนำ 
 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง                 

ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่านักเรียนจำนวนมากมีภาวะยากลำบาก                    
เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย ปัญหาการ                  
ล่วงละเมิดและความรุนแรงของบุคคลใกล้ตัว ซึ่งเป็นผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และจากการที่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้เห็นถึงสภาพจริง  
ความต้องการ ปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข ตลอดจนคุ้มครองนักเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง                
ในครอบครัว ชุมชน อันเป็นเกราะป้องกันในการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยาเสพติด การดำเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม                
ของทุกภาคส่วนในสังคม และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน                 
อย่างมีคุณภาพ การประสานงานและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

           โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการ                 
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน ปีละ ๒ ครั้ง  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้กำหนด
กิจกรรม “สัปดาห์ เยี่ยมบ้านนักเรียน”  ในภาคเรียนที่  ๒ ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓                
เพื่ อให้ โรงเรียนได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกราย และสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน                     
ตามสภาวะความยากลำบากได้ทันการณ์ โดยรวมพลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ               
ให้นักเรียนมีปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีพ และพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่                       
เพื่อสร้างคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้       
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข                      
และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้ วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องเป็นคนดีของสังคม ทำสังคมให้ดีขึ้น และมีศักยภาพในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป                 
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จึงขอขอบคุณพลังความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
ครั้งนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 

โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์
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ตอนที่ ๑  ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล       ๑  

ตอนที่ ๒  ขั้นตอนการดำเนินงาน         ๔ 

ตอนที่ ๓  ผลการดำเนินงาน        ๕๒ 
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   เอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
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รายงานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
 

ตอนที่ ๑ ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ ๒ ค รั้ง                      
ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่านักเรียนจำนวนมากมีภาวะยากลำบาก                   
เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย ปัญหาการล่วงละเมิด
และความรุนแรงของบุคคลใกล้ตัว ซึ่งเป็นผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และจากการที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้เห็นถึงสภาพจริง                 
ความต้องการ ปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข ตลอดจนคุ้มครองนักเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง              
ในครอบครัว ชุมชน อันเป็นเกราะป้องกันในการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยาเสพติด การดำเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม และเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน                
อย่างมีคุณภาพ การประสานงานและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลื อนัก เรียน                       
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ต้องมีการประสานความร่วมมือ 
ทั้งบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ             
สถาบั นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั นสั งคมอื่ น  ซึ่ งมี ค วามสามารถ ให้ ก ารสนั บสนุ น                                 
และให้ความร่วมมือได ้

 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา                   
สั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้ งอยู่ตำบลหนองโรง                     
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้กับ ประชากร             
วัยเรียน ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจา มีโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน ๙๙ แห่ง มีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๑ ,๔๙๘.๕๘ ตารางกิโลเมตร มีนักเรียน จำนวน ๑๖,๔๕๔  คน  
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑,๐๒๔ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) นักเรียนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ ๘๐ ผู้ปกครองประกอบอาชีพ ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีฐานะยากจน เป็นครอบครัวแตกแยก 
นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับ ปู่ย่า ตายาย บางรายต้องอาศัยอยู่ตามลำพัง ในสภาพความเป็นอยู่มีความขาดแคลน                        
ไร้ที่พึ่งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความขาดแคลน ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ด้านอื่น ๆ มากมายที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนา ทักษะชีวิต 

จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เห็นความสำคัญ              
และจำเป็นอย่างยิ่ ง ในการดูแลช่วยเหลือ ส่ ง เ สริมและพัฒนานัก เรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น                             
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เพื่อระดมทรัพยากรโดยขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือ ผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กยากจน             
ด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ เด็กที่ ประสบปัญหาทางสังคม และเด็กที่มี ความสามารถพิ เศษ                    
อีกทั้งส่งเสริมให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้สาม ารถบรรลุตามวัตถุประสงค์               
ปั จจัยสำคัญ จะต้องรวมพลั งจากทุ กภาคส่ วน เข้ ามามี ส่ วนร่วมในการช่วยเหลือนั ก เรียนในสั งกัด                        
ให้ทันต่อเหตุการณ์  ซึ่ งโครงการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนเหล่านี้ ได้มีปั จจัยพื้นฐานที่ จำเป็น                             
ในการดำรงชีพและพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน                  
ให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณ ธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม                       
ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ                 
รู้จักพึ่ งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นคนดีของสังคม                        
ทำสังคมให้ดีขึ้น และมีศักยภาพในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ที่อยู่ในสภาวะลำบากเรื่องที่อยู่อาศัย
ตลอดจน เสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมคุีณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๒. เพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส อย่างน้อยปีละ ๑ หลัง 
๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครอง                

และช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 
เป้าหมายโครงการ 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    ๑.๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กที่มี                 

ความบกพร่อง เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ฯลฯ) ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
    ๑.๒. จำนวนบ้านอย่างน้อยปีละ ๑ หลัง สำหรับนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากด้านที่อยู่อาศัย 
  

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ๒.๑. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กที่มีความบกพร่อง เด็กพิการ                   
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมฯลฯ) ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม                
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
    ๒.๒. นักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กที่มีความบกพร่อง เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
และเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
จำนวน ๙๙ แห่ง 
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
 
งบประมาณ 

จากการระดมทรัพยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
จำนวน ๙๔,๐๐๐  บาท  
 

ที ่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบประมาณ 

๑. เป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ในการก่อสร้างเท่านั้น 
 

๙๔,๐๐๐ 

รวมทั้งสิน ๙๔,๐๐๐ 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑. มีเครือข่าย บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาและร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน 
 ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ มีการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง                
และต่อเนื่อง 
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ตอนที่ ๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  
     โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

นักเรียนปีละ ๒ ครั้ง  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้กำหนดกิจกรรม “สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน”  ในภาคเรียนที่  ๒ ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการ              
เยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกราย สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาพสภาวะความยากลำบาก               
ได้ทันการณ์ ดังนั้นโรงเรียนวัดดอนเจดีย ์จึงการดำเนินงาน ดังนี ้

 ๑. ครูประจำชั้นลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อสำรวจข้อมูลนักเรียนและบันทึกการเยี่ยมบ้าน               
ตามแบบฟอร์มการเยี่ ยมบ้ าน  ใน วันที่  ๑ ๕  ธัน วาคม  ๒ ๕ ๖๓   พ บว่ า  บ้ าน เลขที่  ๔ ๔  หมู่ ที่  ๑                     
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นบ้านของครอบครัวโคกแก้ว มีนักเรียน ๓ คน  
ประกอบด้วย ด.ญ. ลลิตา  โคกแก้ว ชั้น ป.๖,  ด.ญ.อังคณาง  โคกแก้ว  ชั้น ป ๓,  ด.ช.อัครเดช โคกแก้ว               
ชั้น อ.๓  สถานภาพทางครอบครัว พ่อ แม่ หย่าร้าง แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่ ส่งเสียบ้างตามกำลัง                     
อาศัยอยู่กับยายอายุ ๖๑ ปี รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนเดียว มีอาชีพรับจ้างทั่วไป (มัดต้นหอม) รายได้วันละ
ประมาณ ๑๕๐ บาท ไม่แน่นอน  จำนวนสมาชิกในบ้านรวม ๔ คน สภาพที่อยู่อาศัยปัจจุบัน อาศัยอยู่ในยุ้งข้าว
ของเพื่อนบ้าน ทำจากไม้ มีสภาพทรุดโทรม  มีห้องโล่ง ๑ ห้อง สำหรับนอน ไม่มีประตูและหน้าต่าง                     
ไม่มีห้องน้ำใช้ ต้องใช้รวมกับเพื่อนบ้าน ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย เพราะมีเด็กผู้หญิง ๒ คน 
เนื่องจากบ้านที่อยูอ่าศัยไม่มีประตู หน้าต่าง ไม่มีห้องน้ำใช้ ต้องออกไปใชห้้องน้ำของเพื่อนบ้าน ที่อยู่ด้านนอกบ้าน  
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แบบเยี่ยมบา้นนักเรียน 
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          ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ดำเนินงานตามกิจกรรม 

“สัปดาห์ เยี่ ยมบ้ านนั ก เรียน”   ในภาค เรียนที่  ๒  ระหว่ างวันที่  ๑๔  – ๒๘  ธันวาคม ๒๔๖๓                         
โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
นายนิพนธ์ ภัทรวังส์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒                   
นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
พร้อมด้วยนางดวงฤดี  สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ และครูประจำชั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ครอบครัวโคกแก้ว โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓   

      

 
            ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ แจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบว่า                      
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท”  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียน               
ที่อยู่ในสภาวะความยากลำบาก และเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคม                   
ได้อย่ างมีความสุข  และเพื่ อสร้างบ้ านให้นั ก เรียนยากจนและด้อยโอกาส อย่างน้อยปีละ ๑  หลั ง                     
ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครอง           
และช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ให้มีความเข้มแข็ง             
และต่อเนื่อง โดยความเห็นชอบในที่ประชุมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่                      
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๒ และในการนี้  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้กำหนดปฏิท ิน                 
และแนวทางการดำเนินการตามโครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท”  เพื ่อให้ทุกโรงเรียน
ดำเนินงาน  ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุด               
แก่ทางราชการ และสำหรับรายละเอียดการระดมทรัพยากร จะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยมีรายละเอียด                 
การดำเนินการ ดังนี ้
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แนวทางการดำเนินการสร้างบ้าน 
ตาม โครงการ  “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทนุวันละบาท”  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
---------------------------------------  

         การดำเนนิงานโครงการ 
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  

จัดทำโครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  

๒. การเข้าร่วมโครงการ   
แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท”   

๓. แนวทางการพจิารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคณุสมบัติได้รบับ้านตามโครงการ 
      ระดับสถานศึกษา 

                คณะกรรมการระดับสถานศึกษาประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ประสบปัญหา กรณีไม่มี               
ที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน และสำเนารายงาน
การประชุมพิจารณา ส่งศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ตามปฏิทินการดำเนินโครงการ 

ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
     คณะกรรมการระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนประชุมพิจารณาคัดเลือก และ จัดเรียงลำดับ  
     นักเรียนที่มีคุณสมบัติ ได้รับบ้านตามโครงการ "สร้างบ้าน  เติมบุญ กองทุนวันละบาท "                   

พร้อมเอกสาร  หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน และสำเนารายงานการประชุมพิจารณา ส่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ตามปฏิทินการดำเนินโครงการ 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ                        

ได้รับบ้านตามโครงการ "สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท" ตามปฏิทินการดำเนินโครงการ 
๔.  แบบแปลนบา้น กำหนด  ๒  แบบ คือ  

แบบที่ ๑  ตามแบบมาตรฐาน “บ้านราษฏร์ภักดี”  แบบที่ ๒ (บ้านน้ำใจ สพฐ.)  
  งบประมาณ   เริ่มต้นที่ ๑๕๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

แบบที่ ๒  บ้านตามสภาพความพร้อมของนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามโครงการ  
            และตามความเหมาะสมของขนาดพ้ืนที่ หรืองบประมาณ 

๕. การระดมทรัพยากรให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ 
    ๕.๑ สามารถระดมทรัพยากรได้หลายประเภท เช่น งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  แรงงาน ฯลฯ   

               ๕.๒ ให้เป็นด้วยความสมัครใจร่วมมือ จากผู้มีจิตอาสา สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคล
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                      
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  
               ส ำนั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษ ากาญ จนบุ รี  เข ต  ๒  สร้ างความ เชื่ อ มั่ น                       
และอำนวยความสะดวก ให้ผู้มีความประสงค์บริจาค สามารถบริจาคได้ทั้งเงินสด ที่หน่วยรับบริจาคสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ และผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี                                     
ชื่อบัญชีสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
บัญชีเลขที่ ๗๑๓ – ๐ – ๙๕๘๘๔ – ๗ 
                   /หลักเกณฑ์ในการพิจารณา... 
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  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียน  
๑. คุณสมบัติและสภาพทั่วไปของนักเรียน 
     คุณสมบัติของนักเรียน   พิจารณาดังนี้ 

๑.๑. กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
๑.๒. มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น และเอาใจใส่ต่อการเรียน 

     ๑.๓. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่มีความปลอดภัย 
 หรือมีความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต 

           ๑ .๔ . บิ ดา มารดา หรือผู้ ปกครอง มี ความขยันหมั่ น เพี ยรในการประกอ บสั มมาชีพ                             
มีความประพฤติดี  

 
๒.  ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง 
     ๒.๑. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะสร้างบ้าน 
     ๒.๒. กรณี บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
           ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในการสร้างบ้านก่อนดำเนินการสร้างบ้าน 

 
 
 
 

--------------------------------------------   
 
 

    ๔. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนเจดีย์                
ได้ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  เพื่อให้ได้รับบ้านตามโครงการ และมีมติเห็นชอบคัดเลือก               
บ้านนักเรียนครอบครัวโคกแก้ว เนื่องจากมีนักเรียนจำนวน ๓ คน ในบ้าน ที่มีสภาวะความยากลำบาก  
หลายด้าน จึงให้ดำเนินการส่งข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนครอบครัวโคกแก้ว เข้ารับการพิจารณาตามโครงการ 
สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท เพื่อให้คณะกรรมการระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน                  
พนมทวน ๒ พิจารณา ซึ่งโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนส่งให้คณะกรรมการระดับ
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน ๒ ตามรายละเอียด ดังนี ้
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ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 

โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์
 

๑. เด็กชายอัครเดช     โคกแก้ว     ชั้นอนุบาล ๓     โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์
๒. เด็กหญิงอังคณาง    โคกแก้ว    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓   โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์
๓. เด็กหญิงลลิตา       โคกแก้ว    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  จัดโครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ 
กองทุนวันละบาท  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีที่อยู่อาศัยลำบาก ทรุดโทรม ซึ่งบ้านหลังนี้               
อยู่ด้ วยกันทั้ งหมด ๔  คน มี  คุณยายมุกดา รุ่ งเรือง อายุ  ๖๑  ปี  เด็กหญิ งลลิตา โคกแก้ว นัก เรียน                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เด็กหญิงอังคณา โคกแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และเด็กชายอัครเดช          
โคกแก้ว นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๓ ซึ่งพ่อ - แม่ของเด็กนักเรียนมีสถานภาพหย่าร้างกัน  และแยกย้าย                   
ไปมีครอบครัวใหม่ จึงฝากลูกๆไว้กับคุณยายมุกดา  ซึ่ งคุณยาย ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง                
ที่พักอาศัย เนื่องจากไม่มียานพาหนะ และงานรับจ้างมีบ้างไม่มีบ้างตามสถานการณ์ พ่อ –  แม่ของเด็กนักเรียน   
ก็ส่งเสียค่าเลี้ยงดูบ้างตามกำลังทรัพย์ เนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวใหม่ ทำให้คุณยายต้องรับภาระ               
ในการดูแลเด็กนักเรียนทั้ง ๓ คน โดยอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน                 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสภาพบ้าน ทำจากไม้ มีสภาพทรุดโทรม ชำรุด  มีห้องโล่งเพียงห้องเดียวไว้สำหรับ              
เป็นที่นอน และมีต่อระเบียงเล็กๆ ไว้ทำครัว ดัดแปลงมาจากยุ้งฉาง  ไม่มีห้องส้วมใช้  จึงใช้รวมกับเพื่อนบ้าน  
จากที่ครูประจำชั้นไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน คุณยายเล่าว่า เมื่อโตขึ้น มีความจำเป็นในการแยกที่นอน              
เพราะเด็กๆ มีเพศ อายุที่แตกต่างกัน และห้องส้วมที่ใช้ร่วมกับเพื่อนบ้านอาจไม่ปลอดภัยต่อหลานสาว               
ทั้ ง ๒ คน นั้น สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้แก่  สิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการพัฒนา                    
สิทธิในการอยู่รอด สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง   

จากปัญหาที่คุณยายเล่ามานั้น ทางโรงเรียนเห็นถึงความลำบากและไม่ปลอดภัยจากที่อยู่อาศัย                 
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินเด็กนักเรียน  ส่วนในด้านการเรียนเด็กนักเรียนทั้ง ๓ คนเป็นเด็กตั้งใจเรียน เรียนดี                   
มีความสุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือคุณครู มีพฤติกรรมที่ดี หากเด็กนักเรียนทั้ง ๓ คนได้รับความช่วยเหลือ               
ในด้านที่พักอาศัยที่ดีและปลอดภัยจะสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กทั้ง ๓ คน ดีขึ้น โรงเรียนมีความ
ประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต ๒   
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ภาพประกอบการพิจารณาคัดเลือกตาม โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกัน 

 

ห้องนอน 
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ระเบยีงส่วนทีต่่ออกมาจากตัวยุ้งฉาง 

 

ห้องส้วมที่ขอใช้ร่วมกับเพื่อนบ้าน 
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บริเวณข้างตัวบ้าน 

 

บริเวณหน้าบา้น 
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ตัวบ้านที่ดัดแปลงมาจากยุ้งฉาง 

 

ด้านข้าง 
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บริเวณระเบียงบ้าน 

 

ภายในตัวบา้นไม่มีช่องถ่ายเทอากาศ 

 

สภาพที่อยู่อาศัย 
 บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่อาศัยของเด็กชายอัคร
เดช  โคกแก้ว  เด็กหญิงอังคณาง โคกแก้ว  เด็กหญิงลลิตา โคกแก้ว และนางสาวมุกดา รุ่งเรือง ผู้เป็นยาย           
ดัดแปลงมาจากยุ้งฉาง โดยมีขนาด ๓ x ๒ เมตร ไม่มีช่องระบายอากาศ ทำเป็นห้องนอน ซึ่งนอนรวมกันทั้งหมด 
๔ คน ต่อระเบียงออกมาเพื่อเก็บของใช้ เสื้อผ้า และเป็นที่นั่งทำการบ้านของเด็กๆ มีขนาด ๑.๕ x ๒ เมตร                 
ส่วนห้องส้วมไม่มีจึ งขอใช้ร่วมกับเพื่อนบ้านข้างๆ โดยเด็กทั้ ง  ๓ คน เดินเท้ามาโรงเรียนทุกวัน                        
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เนื่องจากไม่มียานพาหนะ ค่าขนมในแต่ละวันเด็กๆ ได้รับจากยาย  ซึ่งยายรับจ้างมัดต้นหอม  ได้รับค่าจ้าง
กิโลกรัมละ ๑ บาท แล้วแต่วันทำได้มากได้น้อย รับจ้างบริเวณแถวๆ บ้าน บางวันมีงานบ้าง ไม่มีงานบ้าง                 
ตามสถานการณ์และฤดูการเกี่ยวเกี่ยวของหัวต้นหอม โดยนำรายได้จากการรับจ้างมาใช้สอยในครัวเรือน               
รวมถึงค่ากับข้าว ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าส่วนอื่นๆ ในชีวิตประจำวันด้วย   
 
 

               ขอรับรองข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง 

       ลงชื่อ 
        (นางดวงฤดี   สมจิต) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย ์

 
 
 
๕. คณะกรรมการระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน ๒ ดำเนินการประชุมพิจารณา

คัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติของโครงการ  เมื่อวันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมี โรงเรียนในพื้นที่                
ส่งข้อมูลนักเรียนเข้ารับการพิจารณา จำนวน ๕ แห่ง คือ 

      (๑) โรงเรียนบ้านหลุมหิน 
     (2) โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 
     (3) โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 
        (4) โรงเรียนบ้านวังรัก 
     (5) โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์

       และทีป่ระชุมมีมติเห็นขอบ ดังนี้ 
       เห็นชอบการพิจารณานักเรียนให้ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุน -               

วันละบาท โดยจัดเรียงตามลำดับเพื่อส่งให้คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา ต่อไป ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ระดับชั้น หมายเหต ุ
๑ เด็กชายอัครเดช    โคกแก้ว 

เด็กหญิงอังคณาง   โคกแก้ว 
เด็กหญิงลลิตา      โคกแก้ว 

วัดดอนเจดีย์ 
อ.๓ 
ป.๓ 
ป.๖ 

3 พี่ น้ อง อยู่ บ้ าน
ห ลั ง เ ดี ย ว กั น       
มีย่าเป็นผู้ปกครอง 

๒ เด็กหญิงหน่ึงฤทัย  โคกแก้ว บ้านวังรัก ป.๕  
๓ เด็กหญิงวริศรา     เขียวเซ็นต ์ วัดทุ่งสมอ ป.๕  
๔ เด็กหญิงกัณณิกา   วิเศษสิงห ์ บ้านหลุมหิน ป.๔  
๕ นายพุฒิพงษ์        แต่แดงเพชร วัดห้วยสะพาน ม.๒  
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ในการนี้ ครอบครัวโคกแก้ว นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน ๒ เป็นลำดับที่ ๑ ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
พนมทวน ๒  เพื่อเข้ารับการพิจารณาในคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะกรรมการระดับศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพ พนมทวน ๒ ได้จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
นำเสนอคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการพิจารณา ดังนี ้
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๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงเชิงลึก  เพื่อให้ได้ข้อมูล                
ตามสภาพจริงเพื่อจะได้พิจารณาช่วยเหลือตามสภาพสภาวะความยากลำบากของนักเรียนรายบุคคล              
เมื่อวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๔ 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 

พบว่า สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียน  พ่อ แม่ หย่าร้าง แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่                
ส่งเสียบ้างตามกำลัง อาศัยอยู่กับยายอายุ ๖๑ ปี  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนเดียว มีอาชีพรับจ้างทั่วไป                          
(มัดต้นหอม) รายได้วันละประมาณ ๑๕๐ บาท ไม่แน่นอน  จำนวนสมาชิกในบ้านรวม ๔ คน สภาพที่อยู่อาศัย
ปัจจุบัน อาศัยอยู่ในยุ้งข้าวของเพื่อนบ้าน ทำจากไม้ มีสภาพทรุดโท รม  มีห้องโล่ง ๑ ห้อง สำหรับนอน                    
ไม่มีประตูและหน้าต่าง ไม่มีห้องน้ำใช้ ต้องใช้รวมกับเพื่อนบ้าน  ทำให้มีปัจจัยเสี่ยง ทำให้ไม่มีความปลอดภัย 
เพราะมีเด็กผู้หญิง ๒ คน เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีประตู หน้าต่าง ห้องน้ำต้องออกไปใช้ของเพื่อนบ้าน             
ข้างนอกบ้าน 

 

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ พื้นที่ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน พนมทวน ๒  ให้ได้รับการสร้างบ้านหลังที่ ๑ ตามโครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท 
ซึ่งเป็นบ้านครอบครัวโคกแก้ว ประกอบด้วยเด็กหญิงหญิงลลิตา โคกแก้ว เด็กหญิงอังคณาง โคกแก้ว                     
และเด็กชายอัครเดช โคกแก้ว (สามพี่น้อง) และเพื่อให้การดำเนินการสร้างบ้านหลังที่  ๑ ของโครงการ               
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ตามที่กำหนดการในปฏิทินการดำเนินโครงการ “สร้างบ้าน  เติมบุญ  



 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๒๑ 
 

 
กองทุนวันละบาท” บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  
จึงให้โรงเรียนดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนได้เตรียมพื้นที่สำหรับการดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้ง
แจ้งให้ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับทราบ เพื่อให้ เกิดการร่วมมือร่วมแรงในการเนินการ จัดเตรียมบุคลากร                 
เพื่ อนำทางไปบ้านนักเรียน เนื่องจากสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒                        
ได้แจ้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ และลูกจ้างประจำในโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ                   
ด้ านการช่ าง เพื่ อช่ วยดำเนิ นการ ให้ ไปพ ร้อมกั นที่ โรงเรี ยน วัดดอน เจดี ย์  ใน เวลา ๐ ๘ .๓ ๐  น .                                   
และดำเนินการอ่ืนๆ ใด ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร 
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ในการนี้ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
     (๑) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังที่ ๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ พิจารณา ดังนี ้
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  (๒) ดำเนินการประชุมระดมความคิด ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการสร้างบ้านให้นักเรียน 
ครอบครัวโคกแก้ว ตามโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ร่วมกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ คณะครู
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดอนเจดีย์ และผู้นำชุมชน                 
มีข้อประชุมร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานดำเนินงานการสร้างบ้าน การสนับสนุนของจิตอาสา ผู้นำชุมชน ชุมชน 
และแนวทางในการสร้างบ้าน เพื่อดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนได้เตรียมพื้นที่ สำหรับ                    
การดำเนินการก่อสร้าง  รวมทั้ งแจ้งให้ชุมชน ท้องถิ่น  ได้รับทราบ เพื่ อให้ เกิดการร่วมมือร่วมแรง                                
ในการดำเนินงาน  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์                       
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 โดยที่ประชุมมีมติสรุป ดังนี้ 
 ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นชอบร่วมกันโดยใช้งบประมาณในการสร้างบ้านของครอบครัวโคกแก้ว 
นั ก เรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์  ภายในวงเงินงบประมาณ  ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้วน )                       
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้างเท่านั้ น ซึ่ งสร้างตามวัตถุประสงค์                       
ของผู้บริจาค โดยได้รับการอุปถัมภ์จาก คุณวันชัย เตชะเวชนุกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท กฤษณะมงคล จำกัด 
ส่วนแรงงานช่างการสร้างบ้าน และค่าอาหารกลางวัน ให้มีการระดมทรัพยากรจากผู้ที่มีจิตศรัทธา  อาสาสมัคร 
พลังชุมชน ในการร่วมสร้างบ้านให้สำเร็จเรียบร้อย และในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียนเชิญทุกท่าน              
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท”  รายละเอียดตามรายงานประชุม ดังนี้ 
 



 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๒๕ 
 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนเจดีย ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุโรงเรียนวัดดอนเจดีย์   

 
ผู้มาประชุม          ๒๑     คน 
ผู้ไม่มาประชุม         ๑     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม      ๗     คน  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
                         เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  นายทวี  ทรัพย์พลับ  ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนเจดีย์  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                       โครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ 2564 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
                     ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์   ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต ๒  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท ดังนี ้
                     (1) กำหนดการเปิดโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2
ดำเนินการประชุมคณะทำงานทุกฝ่ายแล้วมีมติให้เปิดโครงการสร้างบ้านหลังที่ ๑ ในวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. 
                     (2) หลักการดำเนินโครงการ คือ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ จัดตั้งโครงการเพื่อระดมทุนเพื่อเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ส่วนช่างก่อสร้าง  คนงาน  
เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน  และนักการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต  สำหรับอาหาร เน้นการมีส่วนร่วม               
จากชุมชน และทีมงานจิตอาสาต่างๆ  ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์   ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต ๒ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการในที่ประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน
ร่วมกัน 
                     นายเอนก กาญจนแพทย์นุกูล กำนันตำบลดอนเจดีย์  ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องช่างก่อสร้าง               
ในชุมชน ล้วนแล้วแต่มีฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำ  การขอแรงมาช่วยเช่นนี้เป็นเรื่องยากมาก 
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                     นายมานพ เสริมสุข อดีตกำนันตำบลดอนเจดีย์  เสนอในที่ประชุม หากมีงบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  มอบให้  ก็จะสามารถจ้างผู้รับเหมาดำเนินการได้ทันท ี

          นายชาตรี เนียมหอม ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นำเสนอว่าในฐานะที่เป็นผู้รับเหมา                 
มาก่อน  ลักษณะบ้านแบบที่ เสนอในโครงการ  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  สมารถทำได้ และอาจ                    
จะมีเหลือด้วย 
                     นายบุญปลูก เนียมหอม  อดีตผู้บริหารโรงเรียน นำเสนอในที่ประชุมเรื่องการดำเนินการ                
ก่อนอ่ืนต้องเขียนแบบให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด  หรือบานปลาย 
                     นายพจนา คชายุทธ ทนายความ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   เสนอในที่ประชุม เรื่องเอกสารสิทธิ์               
ในการครอบครองที่ดินสำคัญที่สุด  หากผู้ปกครองเด็กไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  เมื่อสร้างบ้านแล้วจะมีปัญหา
ตามมาในอนาคต  เรื่องเอกสารสิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญที่ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำงาน 
 นางสาวไอริณ จันทร์แย้ม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ เสนอรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการ เน้นการมีส่วนร่วม               
จิตอาสา  ไม่มีนโยบายหาผู้รับเหมา เน้นการมีส่วนร่วม บอกต่อเพื่อการเติมบุญ  เพราะสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีโครงการสร้างบ้านนักเรียน  จำนวน สิบเอ็ดหลัง 
                     นายทวี ทรัพย์พลับ   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนเจดีย์               
เสนอให้มีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เช่นดิน หิน ทราย  อาหาร เพื่อช่วยการบริหารงบประมาณ                   
เป็นไปตามหลักการของโครงการที่ตั้งไว ้

 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบตามหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่นๆ 
             ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์   ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต ๒ ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และร่วมกันหาทางออกในการบริหารโครงการ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการนี้ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดดอนเจดีย์  เป็นผู้ประสานงานการดำเนินงาน
โครงการในทุกๆ ด้าน 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น.   
 
     
 
     ลงชื่อ  ดวงฤดี  สมจิต             ผู้จดรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ  ทวี  ทรัพย์พลับ            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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              ๘. พิธีเปิดโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                           
ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒                          
นายนิพนธ์ ภัทรวังส์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒                     
นายอรัญ  เทือกขันตี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒                    
นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
คณะกรรมการดำเนินโครงการ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม-
ประสิทธิภาพโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์  
พร้อมคณะครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานโรงเรียนวัดดอนเจดีย์                           
พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีเปิดโครงการและดำเนินการสร้างบ้านตามลำดับขั้นตอน 
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   ๙. การดำเนินการสร้างบ้านตามปฏิทิน ดังนี้ 
                 (๑) การติดตามผลการดำเนินงาน  ได้ดำเนินการสร้างบ้านระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - 
๓๑  มี นาคม  ๒๕๖๔  และมี การติดตามผลการดำเนิ นงานก่อสร้างบ้ าน  จากว่าที่ ร้ อยตรีสุ รสิท ธิ์                       
ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์                          
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม                  
ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
และนางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ อย่างสม่ำเสมอ 
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   (๒) การประสานงานและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
                  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะพระสงฆ์นิสิตประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์(ปบ.ส.) 
มจร. วิชาพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ ตามโครงการ “ฮักแบ่งปัน”  ซึ่งเป็นเครือข่ายคณะสงฆ์นิสิต
ภาควิชาพุทธศาสนาและงานสังคมสงเคราะห์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ ป.บส. 
มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี  
                ประสานงานโดย พระครูสุพัฒน์กาญจนกิจ,ดร. เจ้าคณะตำบลดอนขมิ้น เจ้าอาวาส              
วัดดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่ งเป็นพระอาจารย์สอนภ าควิชาพุทธศาสนา                  
และงานสังคมสงเคราะห์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ ป.บส. มจร.ห้องเรียน               
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี สืบเนื่องจากที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ ได้แต่งตั้งพระครูสุพัฒน์กาญจนกิจ,ดร. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ตามโครงการ                
สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุน วันละบาท  มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีสภาวะความยากลำบาก 
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 (๓) รายนามและเครือข่ายการมีส่วนร่วม ดังนี ้

การมีส่วนร่วมของผู้มีจิตศรทัธาทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
ตามโครงการ “สรา้งบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการ หมายเหต ุ
๑ คณะสงฆ์(ปบ.ส.)มจร. วิชาพระพุทธศาสนากับ

สังคมสงเคราะห์ ตามโครงการ “ฮักแบ่งปัน” 
เงิน ๑๑,๐๐๐ บาท  
ค่าระบบไฟฟ้า 

 

๒ ครูบรรจบ  ชูใจ เตียงนอน + ทีน่อน จำนวน 3 ชุด  
๓ พระปลัดสุพรรณ สุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดหัวรัง เงิน ๕,๐๐๐ บาท ค่าฝ้า เพดาน  
๔ ครูเสาวลักษณ ์   ละครมูล  

ครูสิริพร           เสริมสุข 
ครูกานต์ไพบูลย์  ศรีเสถียร 
ครูขนิษฐา         ธนูทอง 
ครูฑิตยา           อยู่สุข 
ครูพิมพ์ชนก      สิริวัฒน์มงคล  

เงิน ๕,๐๐๐ บาท ค่าฝ้า เพดาน 

 

๕ ครูบุญสม         แช่มช้อย พัดลม ๑ ตัว  
๖ ช่างสร้างบ้านหลังที่ ๑ ตามโครงการ โทรทัศน์ ๑ เครื่อง  
๗ คุณจำเนียร กระติกน้ำร้อน ๑ ใบ  
๘ คุณวาสนา        อารีย์รอบ หน้าต่างบานเกล็ดจำนวน 2 ชุด  
๙ โครงการ Support Child’s  Dream  ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท  

๑๐ คุณบุญปลูก      เนียมหอม ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท  
๑๑ คุณสุขุม          บุญศิลป ์ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท  
๑๒ เงินกองทุนหมู่บ้านดอนเจดีย์จากผู้ใหญ่บ้านม.๑ ทุนการศึกษา  
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ผู้มีจิตศรัทธาการร่วมบริจาคอาหารกลางวันให้สำหรับช่างก่อสร้างบา้น 
ตามโครงการ “สรา้งบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” 

ที ่ วันที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ
๑ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์  
๒ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มสตรีหมู ่๑ ตำบลดอนเจดีย ์  
๓ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผญ.เทิดศักดิ์ กระต่ายทอง ม.๒ ต.ดอนเจดีย์  
๔ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๑ ตำบลดอนเจดีย ์  
๕ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผญ.ไพฑูรย์ ชลอทรัพย์ , ป้านี ม.๗ ต.ดอนเจดีย์  
๖ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณขวัญจิตร มาลาพงษ์ และคุณชุติกาญจน์ รุ่งเรือง  
๗ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณอรรถพล ปยิจันทร์ ร้านอาหารข้าวแกงเหมือนบ้าน 

อาหารปักษ์ใต้ อ.ท่าม่วง  
 

๘ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครูเสาวลักษณ ์ละครมูล และครอบครัว  
๙ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครูสุจินันท์ เหลืองอร่ามวิฑูร  

๑๐ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผอ.ไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม                                 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา สพป.กจ ๒ 

 

๑๑ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณบุษกร จานแก้ว และคุณละมุน รุ่งเรือง  
๑๒ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ครูสิริพร เสริมสุข ครูฑิตยา อยู่สุข และครูพิมพ์ชนก สิริวัฒน์มงคล  
๑๓ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ครูทวี ศรีธร และครอบครัว  
๑๔ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผอ.วิชา จุลทรักษ์ ผอ.โรงเรียนวัดเบญพาด  
๑๕ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ครูศิริพร สระทองหน ครูหลนิฟ้า เนียมหอม และพ่ีสาว  
๑๖ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ผญ.ไพบูลย์ รวมชมรัตน์ ม. ๖ ต.ดอนเจดีย์  
๑๗ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผอ.ดวงฤดี สมจิต ผอ.โรงเรียนวัดดอนเจดีย์  
๑๘ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กจ ๒  
๑๙ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณธญัญา พิศาล (ร้านไทยศลิป์เครื่องเขียน อ.ท่าม่วง)  
๒๐ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พระครูสารกาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์  
๒๑ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ครูเสาวลักษณ ์ละครมูล , ครสูิริพร เสริมสุข  

ครูกานต์ไพบูลย์ ศรีเสถียร , ครูขนิษฐา ธนทูอง  
ครูฑิตยา อยู่สขุ และครูพิมพช์นก สิริวัฒน์มงคล  

 

๒๒ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ครูบุญสม แช่มช้อย  ครูโรงเรียนบ้านหลุมหิน  
๒๓ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ พระครูสารกาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์  
๒๔ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณป้ามุกดา รุ่งเรือง  
๒๕ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์  
๒๖ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณเปรมใจ  ญาณทศศิลป ์  
๒๗ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์  
๒๘ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์  
๒๙ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนเจดีย ์  
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คณะทำงานการดำเนินการก่อสร้าง 
ตามโครงการ “สร้างบา้นเตมิบุญ กองทุนวันละบาท” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ตำแหน่ง หมายเหต ุ
๑ นายวันชัย     ภุมรินทร ์ อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) ช่างไม้ ช ๔  
๒ นายวาสนา    อารีรอบ วัดนาพระยา ช่างไม้ ช ๔  
๓ นายพิทักษ์    ภุมรินทร ์ บ้านหนองโพธิ์ ช่างไม้ ช ๔  
๔ นายอำนาจ    จันทร์วิเชียร บ้านบ่อหว้า ช่างปูน ช ๓  
๕ นายนิคม       จุลกิจวัฒน ์ บ้านห้วยด้วน ช่างไม้ ช ๒  
๖ นายศักด์ิชาย   สืบส่ง บ้านหนองจอก ช่างระบบน้ำ ช ๑  
๗ นายอ้วน        สอนใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ จิตอาสา  
๘ นายกิตติพงษ์  สอนใจ วัดดอนเจดีย์ ภารโรงโรงเรียน  
๙ นายทวี         ทรัพย์พลับ ประธานกรรมการสถานศึกษา จิตอาสา  

๑๐ นายบุญปลูก   เนียมหอม กรรมการสถานศึกษา จิตอาสา  
๑๑ นายปรีชา      บุญช ู กรรมการสถานศึกษา จิตอาสา  
๑๒ นายทองห่อ    จานแก้ว ตัวแทนชุมชน จิตอาสา  
๑๓ นางวิรัตน์       จิตนิยม วัดดอนเจดีย์ แม่ครัว  
๑๔ นางวันเพ็ญ     ยังดี วัดดอนเจดีย์ แม่ครัว  
๑๕ นางสาวอุษา    สำแดงเดช วัดดอนเจดีย์ แม่ครัว  

 
คณะทำงานการดำเนินการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง) ตามโครงการ สร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท             
ลำดับที่  ๑ -๖ ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  ได้พิจารณาเห็นว่า                    
ลูกจ้างประจำซึ่ งเป็นบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถทางด้านการช่าง                     
ดั งนั้ น  เพื่ อ ให้ การดำเนินงานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ที่ อยู่ อาศัยของนัก เรียนที่ อยู่ ในสภาวะ                     
ความยากลำบากสำเร็จลุล่วง จึงขอความอนุ เคราะห์ โรงเรียนในสังกัด อนุญาตให้บุคลากรดังกล่าว                    
พร้อมด้วยเครื่องมือการช่าง ไปดำเนินงานสร้างบ้านให้นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์                   
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นบ้านหลังแรกตามโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุน วันละบาท                
โดยเริ่มดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ                  
ณ บ้านนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนบุคลากร                 
ลำดับที่  ๗ - ๑๕ เป็นบุคลากรจิตอาสาความร่วมมือของโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ร่วมดำเนินการด้วยกัน                      
จนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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 การดำเนินการสร้างบ้านหลังที่ ๑ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จึงได้กำหนดพิธีมอบบ้าน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔                     
เวลา ๑๓.๓๐ น.  โดยเชิญคุณวันชัย  เตชะเวชนุกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท กฤษณะมงคล จำกัด                    
ในการมอบบ้ านให้ ครอบครัวนั ก เรียน  และเชิญผู้ ว่ าราชการจั งหวัดกาญ จนบุ รี  เป็ นประธาน                      
ในพิธีมอบบ้าน ทั้งนี้ได้เชิญผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ เช่น นายอำเภอพนมทวน คณะกรรมการดำเนินการ                 
สร้างบ้านนักเรียนตามโครงการ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนสื่อมวลชน
ร่วมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย โดยให้ไปพร้อมเพรียงกัน ณ  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์                        
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการ กำหนดการ คำกล่าวรายงาน                       
คำกล่าวให้โอวาท รวมทั้งเอกสารการเชิญผู้มีเกียรติ ต่าง ๆ ให้ทราบ เพื่อจะได้เตรียมการต้อนรับ พร้อมจัดเตรียม
บุคลากรของโรงเรียนเพื่อนำทางผู้มีเกียรตไิปยังบ้านนักเรียน รายละเอียด ดังนี ้
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 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๔๔ 
 

 
 

 
 



 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๔๕ 
 

 
 
 

 



 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๔๖ 
 

 
 

 
 



 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๔๗ 
 

 
 

 
 



 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๔๘ 
 

 

๑๐. การเตรียมงานพิธีมอบบ้านหลังที่ ๑ ตามโครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท 
      โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒                

โดยนายนิพนธ์ ภัทรวังส์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒                 
นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                
และนางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์  คณะครูโรงเรียนวัดดอนเจดีย์  พร้อมด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดอนเจดีย์  และผู้นำชุมชน มีข้อประชุมเกี่ยวกับการ                    
เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีมอบบ้านหลังที่  1 ตามโครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท                 
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๔ ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์   

 

 

 



 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๔๙ 
 

 
โดยที่ประชุมมีมติสรุป ดังนี้ 
  ๑. กำหนดการในการมอบบ้านหลังที่ ๑ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.              
เป็นต้นไป (หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เติมบุญ ครั้งที่ ๑  ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  เรียบร้อยแล้ว) 
  ๒. นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
           ๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมากล่าวเปิดพิธีมอบบ้าน “มงคล”  
  ๔. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๒ กล่าวรายงาน 
  ๕. มีผู้แทนคุณวันชัย เตชะเวชนุกูร มามอบแทน เนื่องจากคุณวันชัย ติดภารกิจเร่งด่วน 

 ๖. ด้านสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ความสวยงาม เครื่องเสียง และความเรียบร้อย ทางโรงเรียนวัดดอนเจดีย์                
เป็นผู้รับผิดชอบ 

๗. ด้านอาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมงาน  ทางโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
๘. ฝ่ายพิธีกร ทางโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เตรียมน้ำพระพุทธมนต์หลังจากเสร็จ

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เติมบุญครั้งที่ ๑ เพื่อนำมาพรมป้ายบ้าน 
๑๐ . จุดคัดกรอง วัด ไข้ผู้ ม าร่วมงาน  ทางโรงเรียนวัดดอนเจดีย์  ขอความอนุ เคราะห์ จาก                                 

รพสต.ดอนเจดีย์ รวมถึง อสม.ตำบลดอนเจดีย์  
๑๑. การรักษาความปลอดภัย การจราจร ขอความร่วมมือจากงานปกครองตำบลดอนเจดีย์                       

โดยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนเจดีย์ 
๑๒. เชิญชวนเข้าร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา เติมบุญครั้งที่  ๑  ให้ เป็นไปด้วย               

ค วาม เรี ยบ ร้ อ ย  บ รรลุ วั ต ถุ ป ระส งค์  ใน วัน ที่  ๑  เมษ ายน  ๒ ๕ ๖ ๔  เริ่ ม ตั้ งแ ต่ เวล า  ๐ ๗ .๓ ๐  น .                                        
ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์อุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒                  
รายละเอียดตามรายงานการประชุม ดังนี้ 

 
รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานพธิีมอบบ้าน หลังที่ ๑ 

ตามโครงการ “สร้างบา้น เติมบุญ กองทุนวันละบาท” 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

เมื่อวันจันทรท์ี่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔   
  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวดัดอนเจดีย ์ 

 
ผู้มาประชุม         ๑๑     คน 
ผู้ไม่มาประชุม        -      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    ๔      คน  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
                         เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  นายทวี  ทรัพย์พลับ  ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนเจดีย์  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๕๐ 
 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การรับมอบบ้านหลังที่ 1 ตามโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
                             ๓.๑ นายทวี  ทรัพย์พลับ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
นำเสนอรายละเอียด  ขั้นตอนการสร้างบ้านในโครงการ”สร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท”อย่างละเอียด           
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
                             ๓.๑ นางดวงฤดี  สมจิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นำเสนอรายละเอียด                
ในการดำเนินการโครงการสร้างบ้านเติมบุยกองทุนวันละบาท  ด้านการบริหารจัดการ การดูแล อาหาร  
เครื่องดื่มให้กับนักการโรงเรียนต่างๆที่มาช่วยสร้างบ้าน 
                             ๓.๓ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต ๒ ชี้แจงกำหนดการการมอบบ้านในโครงการสร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท                        
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ กำหนดในวันที่   ๑ เมษายน  ๒๕๖๔                 
เวลา  ๑๔.๐๐ น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการประสานแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                            นายทวี  ทรัพย์พลับ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนเจดีย์  
นำเสนอให้แต่ละหน่วยงานในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เตรียมการด้านสถานที่   พิธีการต่ างๆ                        
ในวันรับมอบบ้าน  คณะกรรมการร่วมกันนำเสนอขั้นตอน  อุปกรณ์ต่างๆที่ จำเป็นต้องดำเนินการ                        
และมอบหมายผู้รับผิดชอบ  ดังนี ้
                            ด้านสถานที่  โต๊ะ  เก้าอี้  เต้นท์  มอบหมายให้โรงเรียนวัดดอนเจดีย์  ผู้ใหญ่บ้าน                 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ รับผิดชอบดำเนินการจัดเตรียม 
                           ด้านสถานที่ ชุดรับแขก  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ รับผิดชอบดำเนินการจัดเตรียม 
                           ด้านสถานที่ ความสวยงาม การผูกผ้า  จัดดอกไม้ คณะครูโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 
                           ด้านพิธีการ  พิธีกร ตลอดงาน มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา  คุณพันธุ์  ครูโรงเรียน                  
วัดดอนเจดีย์ เป็นพิธีกร 
                           เครื่องเสียง  ใช้เครื่องเสียงของโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 

      พัดลมไอน้ำ  กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ ๒   รับผิดชอบดำเนินการจัดเตรียม   



 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๕๑ 
 

 
                           
      น้ำด่ืม  อาหารว่างผู้ร่วมงานโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ รับผิดชอบดำเนินการจัดเตรียม                              
      การคัดกรอง วัดไข้ ผู้เข้าร่วมงาน ขอความอนุเคราะห์จาก อสม.ตำบลดอนเจดีย ์

                           การรักษาความปลอดภัย  การจราจร ขอความร่วมมือจากงานปกครองตำบลดอนเจดีย์
โดยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนเจดีย ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ 
                            นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ ขอบคุณคณะครูโรงเรียนวัดดอนเจดีย์  กรรมการถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนเจดีย์  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างบ้านเด็กจนสำเร็จ และเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า สามัคคี                
เพื่อการศึกษา เติมบุญ ครั้งที่ 1  ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ ในช่วงเช้า 
                            นางสาวไอยรินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอบคุณ                  
ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านเด็กตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ 
                            นางธิดารัตน์  ภัทรวังส์  นักวิชาการศึกษา  นำเสนอรายละเอียดของโครงการ                     
การบริหารงบประมาณที่ได้จากการระดมทุนให้ที่ประชุมทราบ  และเชิญชวนคระกรรมการร่วมงานพิธทีอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อการศึกษา เติมบุญ ครั้งที่ 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น.    
 
    
 
     ลงชื่อ  ดวงฤดี  สมจิต             ผู้จดรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ  ทวี  ทรพัย์พลับ            ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ๕๒ 
 

 

ตอนที่ ๓  ผลการดำเนินงาน 
 

พิธีมอบบ้านหลังที่  ๑ “บ้านมงคล” ตามโครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท”            
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคม              
ได้อย่างมีความสุข โดยมีตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ  ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัวโคกแก้ว ณ บ้านเลขที่  ๔๔ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์                
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน                
กล่าวต้อนรับ  ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต  ๒ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายวันชัย เตชะเวชนุกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท 
กฤษณะมงคล จำกัด ได้มอบให้นายโชคชัย  เตชะเวชนุกูร (น้องชาย) กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญชัย-                
อุตสาหะกรรม จำกัด เป็นผู้แทนในการมอบบ้านให้นักเรียน นายนิพนธ์  ภัทรวังส์  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ คณะผู้บริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒     
คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพนมทวน  ประชาชนบ้านดอนเจดีย์               
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ด้วยความพร้อมเพรียงจนงานสำเร็จลุล่วงด้วยด ี

ในการนี้ บ้ านหลั งที่  ๑  “บ้ านมงคล” ตาม โครงการสร้ างบ้ าน เติ มบุญ กองทุ นวันละบาท                       
ได้สร้างให้เด็กหญิงลลิตา โคกแก้ว เด็กหญิงอังคณาง โคกแก้ว และเด็กชายอัครเดช โคกแก้ว (สามพี่น้อง)                    
นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โดยได้รับการอุปถัมภ์งบประมาณจากคุณวันชัย เตชะเวชนุกูร กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กฤษณะมงคล จำกัด เป็นเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมทั้งทุกภาคส่วนต่างๆ                
ได้ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้าง และการดำรงชีวิตประจำวันของครอบครัว
นักเรียนอีกด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย พระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์พรมน้ำพระพุทธมนต์เจิมป้าย 
“บ้ านมงคล”   ประธานในพิ ธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ อุปถัมภ์  ช่างก่อสร้างบ้ าน แม่ครัว จิตอาสา                        
และผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบทุนการศึกษา อาทิ เช่น นางสาวบังอร จันทร์แย้ม  ผู้แทนโครงการ Support                 
child’s Dream  ส ำ นั ก ง า น พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี                              
มอบทุนการศึกษา มอบผ้าห่มเครื่องอุปโภคบริโภค และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านดอนเจดีย์มอบทุนการศึกษา               
จากเงินกองทุนหมู่บ้านดอนเจดีย์  รวมทั้งภาคประชาชนร่วมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง เช่น โทรทัศน์ พัดลม                       
เป็นต้น  

บ้านเติมบุญหลังนี้  เป็นบ้านหลังแรกในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ซึ่ งมีนักเรียนที่ เป็นพี่น้องกัน                    
อาศัยอยู่ด้วยกัน ๓ คน เป็นผู้หญิง ๒ คน ผู้ชาย ๑ คน มีคุณยายเป็นผู้ปกครอง มีอาชีพรับจ้างทั่วไป                  
ปัจจุบันได้อาศัยยุ้งข้าวอยู่อาศัยซึ่งสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก  ที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย                      
เราจึงได้ดำเนินการดำเนินการก่อสร้างบ้านขึ้นใหม่ บริเวณหลังยุ้งข้าวที่อาศัยอยู่ โดยได้รับความร่วมมือ               
ร่วมแรงจากทุกภาคส่วน จึงทำให้มี “บ้านมงคล” ซึ่งอุปถัมภ์โดยคุณวันชัย  เตชะเวชนุกูร เพื่อให้นักเรียน                  
ทั้ งสามคนพี่น้องได้มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย สามารถพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่                         
เกิดคุณลักษณะที่ดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม                 
มี วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ ร่ วมกับผู้ อื่ น ได้อย่ างมีความสุข   มีความ สามารถในการ                 
ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง                   
เป็นคนดีของสังคม ทำสังคมให้ดีขึ้น และมีศักยภาพในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป    
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  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง                 

ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่ำนักเรียนจ ำนวนมำกมีภำวะยำกล ำบำก                    
เช่น ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรด ำรงชีวิต ไม่มีที่อยู่อำศัยหรือที่อยู่อำศัยไม่มีควำมปลอดภัย ปัญหำกำร                  
ล่วงละเมิดและควำมรุนแรงของบุคคลใกล้ตัว ซึ่งเป็นผลกระทบต่อร่ำงกำย จิตใจ และจำกกำรที่ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้ำนนักเรียน ท ำให้เห็นถึงสภำพจริง 
ควำมต้องกำร ปัญหำที่ต้องกำรได้รับกำรแก้ไข ตลอดจนคุ้มครองนักเรียน ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง                
ในครอบครัว ชุมชน อันเป็นเกรำะป้องกันในกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ด้ำนยำเสพติด กำรด ำเนินงำนกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและบรรลุผล จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนในสังคม และเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องไปในทิศทำงเ ดียวกัน                 
อย่ำงมีคุณภำพ กำรประสำนงำนและกำรสร้ำงควำมร่วมมือร่วมใจในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

           โรงเรียนวัดหนองโรง ด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยก ำหนดให้มีกิจกรรมกำร                 
เยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน ปีละ ๒ ครั้ง  ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้ก ำหนด
กิจกรรม “สัปดำห์เยี่ยมบ้ำนนักเรียน” ในภำคเรียนที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๓                
เพ่ือให้โรงเรียนได้ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนให้ครบทุกรำย และสำมำรถดูแลช่วยเหลือนักเรียน                     
ตำมสภำวะควำมยำกล ำบำกได้ทันกำรณ์ โดยรวมพลังจำกทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ               
ให้นักเรียนมีปัจจัยพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีพ และพัฒนำตน เองในด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงเต็มที่                       
เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้       
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข                      
และมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องเป็นคนดีของสังคม ท ำสังคมให้ดีขึ้น และมีศักยภำพในกำรช่วยกันพัฒนำประเทศชำติต่อไป                  
โรงเรียนวัดหนองโรง จึงขอขอบคุณพลังควำมร่วมมือร่วมใจทุกภำคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ครั้งนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 

โรงเรียนวัดหนองโรง 
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สำรบัญ   

ตอนที ่1  ที่มา/หลักการและเหตุผล        4   

ตอนที่ ๒  ขั้นตอนการด าเนินงาน          7 

ตอนที่ ๓  ผลการด าเนินงาน          50 

ภาคผนวก            57 
เอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย 
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รำยงำนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน  

ภำยใต้โครงกำร “สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท” ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

 
ตอนที่ ๑ ควำมเป็นมำ/หลักกำรและเหตุผล 
  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง                      
ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่ำนักเรียนจ ำนวนมำกมีภำวะยำกล ำบำก                   
เช่น ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรด ำรงชีวิต ไม่มีที่อยู่อำศัยหรือที่อยู่อำศัยไม่มีควำมปลอดภัย ปัญหำกำรล่วง
ละเมิดและควำมรุนแรงของบุคคลใกล้ตัว ซึ่งเป็นผลกระทบต่อร่ำงกำย จิตใจ และจำกกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้ำนนักเรียน ท ำให้เห็นถึงสภำพจริง 
ควำมต้องกำร ปัญหำที่ต้องกำรได้รับกำรแก้ไข ตลอดจนคุ้มครองนักเรียน ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง              
ในครอบครัว ชุมชน อันเป็นเกรำะป้องกันในกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ด้ำนยำเสพติด กำรด ำเนิ นงำนกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและบรรลุผล จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนในสังคม และเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน                
อย่ำงมีคุณภำพ กำรประสำนงำนและกำรสร้ำงควำมร่วมมือร่วมใจในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน                       
จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ต้องมีกำรประสำนควำมร่วมมือ
ทั้งบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ             
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน ซึ่งมีควำมสำมำรถให้กำรสนับสนุนและให้ควำม      
ร่วมมือได้ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต ๒ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ                   
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำ ธิกำร ตั้ งอยู่ต ำบลหนองโรง                     
อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี มีภำรกิจในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ให้กับประชำกร             
วัยเรียน ในพ้ืนที่ ๓ อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอท่ำมะกำ อ ำเภอพนมทวน อ ำเภอห้วยกระเจำ มีโรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวน ๙๙ แห่ง มีพ้ืนที่โดยรวมประมำณ ๑,๔๙๘.๕๘ ตำรำงกิโลเมตร มีนักเรียน จ ำนวน ๑๖,๔๕๔ คน 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๑,๐๒๔ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓) นักเรียนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ ๘๐ ผู้ปกครองประกอบอำชีพ ทำงกำรเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีฐำนะยำกจน เป็นครอบครัวแตกแยก 
นักเรียนต้องอำศัยอยู่กับ ปู่ย่ำ ตำยำย บำงรำยต้องอำศัยอยู่ตำมล ำพัง ในสภำพควำมเป็นอยู่มีควำมขำดแคลน 
ไร้ที่พ่ึงทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ มีควำมขำดแคลน ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนแหล่งเรียนรู้ ด้ำนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ด้ำนอื่น ๆ มำกมำย ทีส่่งผลต่อกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำทักษะชีวิต 

จำกปัญหำดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ เห็นควำมส ำคัญ 
และจ ำเป็นอย่ำงยิ่ ง ในกำรดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน จึงได้จัดท ำ โครงกำรนี้ขึ้น                             
เพ่ือระดมทรัพยำกร โดยขอรับกำรสนับสนุนจำกผู้มีจิตศรัทธำเพ่ือช่วยเหลือ ผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กยำกจน 
ด้อยโอกำส เด็กบกพร่อง เด็กพิกำร เด็กที่ประสบปัญหำทำงสังคม และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ                    
อีกท้ังส่งเสริมให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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และภำคเอกชน ร่วมจัดกำรศึกษำ และร่วมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ให้สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์   
ปัจจัยส ำคัญจะต้องรวมพลังจำกทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด ให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ ซึ่งโครงกำรนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเหล่ำนี้ได้มีปัจจัยพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีพและ
พัฒนำตนเองในด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงเต็มที่ เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข และมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องเป็นคนดีของสังคม ท ำสังคมให้ดีขึ้น และมีศักยภำพในกำร
ช่วยกันพัฒนำประเทศชำติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

๑. เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนยำกจนและด้อยโอกำส ที่อยู่ในสภำวะล ำบำกเรื่องที่อยู่อำศัย
ตลอดจน เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภำพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

๒. เพ่ือสร้ำงบ้ำนให้นักเรียนยำกจนและด้อยโอกำส อย่ำงน้อยปีละ ๑ หลัง 
๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรคุ้มครอง                

และช่วยเหลือนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒  ให้มีควำมเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง 
 
เป้ำหมำยโครงกำร 

๑. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
    ๑.๑. ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ (เด็กยำกจนด้อยโอกำส เด็กที่มี 

ควำมบกพร่อง เด็กพิกำร เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหำทำงสังคม ฯลฯ) ได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
    ๑.๒. จ ำนวนบ้ำนอย่ำงน้อยปีละ ๑ หลัง ส ำหรับนักเรียนที่ประสบสภำวะยำกล ำบำกด้ำนที่อยู่อำศัย 
  

๒. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
    ๒.๑. นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ (เด็กยำกจนด้อยโอกำส เด็กท่ีมีควำมบกพร่อง เด็กพิกำร  เด็ก
ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหำทำงสังคมฯลฯ) ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม                
ให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
    ๒.๒. นักเรียนที่ประสบสภำวะยำกล ำบำกด้ำนที่อยู่อำศัย มีที่อยู่อำศัยที่มีควำมปลอดภัย มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 
กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร 
 ผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กยำกจนด้อยโอกำส เด็กที่มีควำมบกพร่อง เด็กพิกำร เด็กที่มีควำมสำมำรถ -
พิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหำทำงสังคม ในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
กำญจนบุรี เขต ๒ จ ำนวน ๙๙ แห่ง 
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ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

๔ มีนำคม ๒๕๖๔ – ๙ มีนำคม ๒๕๖๔ 
 
งบประมำณ 

 
จำกกำรระดมทรัพยำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
จ ำนวน ๑๘,๗๘๙.๒๐ บำท  
 

ที ่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำน งบประมำณ 

๑. เป็นค่ำวัสดุ - อุปกรณ์ ในกำรก่อสร้ำงเท่ำนั้น 
 

๑๘,๗๘๙.๒๐ 

รวมทั้งสิน ๑๘,๗๘๙.๒๐ 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. มีเครือข่ำย บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำรองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ร่วมจัดกำรศึกษำและร่วมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
 ๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ มีกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน                
อย่ำงเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
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ตอนที่ ๒ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  
     โรงเรียนวัดหนองโรง ด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยก ำหนดให้มีกิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำน

นักเรียนปีละ ๒ ครั้ง  ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประกอบกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้ก ำหนดกิจกรรม “สัปดำห์เยี่ยม
บ้ำนนักเรียน” ในภำคเรียนที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้โรงเรียนได้ด ำเนินกำร              
เยี่ยมบ้ำนนักเรียนให้ครบทุกรำย สำมำรถดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภำพสภำวะควำมยำกล ำบำก               
ได้ทันกำรณ์ ดังนั้นโรงเรียนวัดหนองโรง จึงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 
 ๑. ครูประจ ำชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้ำนนักเรียน เพ่ือส ำรวจข้อมูลนักเรียนและบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน               

ตำมแบบฟอร์มกำรเยี่ยมบ้ำน ในวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓  พบว่ำ บ้ำนเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๖ ต ำบลยำงม่วง 
อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี  เป็นบ้ำนของเด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ภู่ระหงษ์ ชั้น ป.๕ สถำนภำพทำง
ครอบครัว พ่อแม่หย่ำร้ำง แยกทำงกันไปมีครอบครัวใหม่  มีสมาชิกในบ้านมี 6 คน ประกอบด้วย ตายาย ป้า 
และ ลุง 2 คน สถานะภาพทางครอบครัวมีฐานะยากจนมาก มีความล าบากในการด ารงชีวิต  ซึ่งมีรายได้หลัก
จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ ที่ใช้จ่ายในครอบครัวทุกวัน  เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยาน  
สภาพบ้านของนักเรียนเป็นบ้านเรือนไม้ใต้ถุนยกสูง มีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่มีหน้าต่าง ประตูบ้าน  มีความ
เสี่ยงไม่ปลอดภัย เพราะนักเรียนเป็นผู้หญิง ส่วนบ้านที่อาศัยอยู่ เป็นบ้านของตากับยาย และที่ดินเป็นของตา
กับยาย รายละเอียดสภาพบ้านตามภาพประกอบ ดังนี้ 
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แบบเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
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            2. ส านักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ แจ้งให้ทุกโรงเรียนทรำบว่ำ                      
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร “สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท” มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน               
ที่อยู่ในสภำวะควำมยำกล ำบำก และเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภำพชีวิตที่ ดี อยู่ในสังคม                   
ได้อย่ำงมีควำมสุข  และเพ่ือสร้ำงบ้ำนให้นักเรียนยำกจนและด้อยโอกำส อย่ำงน้อยปีละ ๑ หลัง                     
ตลอดจนเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรคุ้มครอง           
และช่วยเหลือนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ให้มีควำมเข้มแข็ง             
และต่อเนื่อง โดยควำมเห็นชอบในที่ประชุมผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่                      
๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเจ้ำคุณไพบูลย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 
เขต ๒ และในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้ก ำหนดปฏิทิน                 
และแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร “สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท”  เพื่อให้ทุกโรงเรียน
ด ำเนินงำน  ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุด               
แก่ทำงรำชกำร และส ำหรับรำยละเอียดกำรระดมทรัพยำกร จะแจ้งให้ทรำบต่อไป โดยมีรำยละเอียด                 
กำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
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13 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรสร้ำงบ้ำน 

ตำม โครงกำร  “สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท”  ปีงบประมำณ  ๒๕๖๔ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

---------------------------------------  
         กำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

๑. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒  
จัดท ำโครงกำร “สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท” และแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร  

๒. กำรเข้ำร่วมโครงกำร   
แจ้งสถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร “สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท”   

๓. แนวทำงกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับบ้ำนตำมโครงกำร 
      ระดับสถำนศึกษำ 

                คณะกรรมกำรระดับสถำนศึกษำ ประชุมพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนที่ประสบปัญหำ กรณีไม่มี               
ที่อยู่อำศัย หรือที่อยู่อำศัยไม่มีควำมปลอดภัย พร้อมแนบเอกสำร หลักฐำน ถูกต้อง ครบถ้วน และส ำเนำ
รำยงำนกำรประชุมพิจำรณำ ส่งศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน 
     คณะกรรมกำรระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ประชุมพิจำรณำคัดเลือก และจัดเรียงล ำดับ  
     นักเรียนที่มีคุณสมบัติ ได้รับบ้ำนตำมโครงกำร "สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท "                   

พร้อมเอกสำร  หลักฐำน ถูกต้อง ครบถ้วน และส ำเนำรำยงำนกำรประชุมพิจำรณำ ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประชุมพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ                        

ได้รับบ้ำนตำมโครงกำร "สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท" ตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 
๔.  แบบแปลนบ้ำน ก ำหนด  ๒  แบบ คือ  

แบบท่ี ๑  ตำมแบบมำตรฐำน “บ้ำนรำษฏร์ภักดี”  แบบที่ ๒ (บ้ำนน้ ำใจ สพฐ.)  
  งบประมำณ   เริ่มต้นที่ ๑๕๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บำท 

แบบท่ี ๒  บ้ำนตำมสภำพควำมพร้อมของนักเรียน ที่ได้รับกำรพิจำรณำตำมโครงกำร  
            และตำมควำมเหมำะสมของขนำดพ้ืนที่ หรืองบประมำณ 

๕. กำรระดมทรัพยำกรให้เป็นไปด้วยควำมสมัครใจ 
   ๕.๑ สำมำรถระดมทรัพยำกรได้หลำยประเภท เช่น งบประมำณ  วัสดุอุปกรณ์  แรงงำน ฯลฯ   

               ๕.๒ ให้เป็นด้วยควำมสมัครใจร่วมมือ จำกผู้มีจิตอำสำ สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคล
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ                      
สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน  
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ สร้ำงควำมเชื่อมั่น และอ ำนวย                   
ควำมสะดวก ให้ผู้มีควำมประสงค์บริจำค สำมำรถบริจำคได้ทั้งเงินสด ที่หน่วยรับบริจำคส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำก ำญจนบุ รี  เขต ๒ และผ่ ำนบัญชี ธนำคำรกรุ ง ไทย สำขำกำญจนบุ รี                                      
ชื่อบัญชีสร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต  ๒ 
บัญชีเลขที่ ๗๑๓ – ๐ – ๙๕๘๘๔ – ๗ 
 
                   /หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ... 
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    - ๒ - 
  หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกนักเรียน  

๑. คุณสมบัติและสภำพทั่วไปของนักเรียน 
     คุณสมบัติของนักเรียน พิจำรณำดังนี้ 
     ๑.๑. ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี    
             เขต ๒ 

๑.๒. มีควำมประพฤติดี มีควำมมุ่งมั่น และเอำใจใส่ต่อกำรเรียน 
     ๑.๓. บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง ไม่มีที่อยู่อำศัยหรือที่อยู่อำศัยไม่ม่ันคง ไม่มีควำมปลอดภัย 

 หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินชีวิต 
           ๑.๔. บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรประกอบสัมมำชีพ                                
                 มีควำมประพฤติดี  

 
๒.  ที่ดินที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
     ๒.๑. บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทีจ่ะสร้ำงบ้ำน 
     ๒.๒. กรณี บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง ไม่มี ที่ดินเป็นของตนเอง 
           ต้องได้รับอนุญำตให้ใช้ท่ีดินในกำรสร้ำงบ้ำนก่อนด ำเนินกำรสร้ำงบ้ำน 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
 

 ๓. โรงเรียนวัดหนองโรงร่วมกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวัดหนองโรง                          
ได้ร่วมประชุมพิจำรณำคัดเลือกนักเรียน เพ่ือให้ได้รับบ้ำนตำมโครงกำร และมีมติเห็นชอบคัดเลือก               
บ้ำนนักเรียนครอบครัวภู่ระหงษ์ เนื่องจำกมีนักเรียนจ ำนวน ๑ คน ในบ้ำน ที่มีสภำวะควำมยำกล ำบำก  
หลำยด้ำน จึงให้ด ำเนินกำรส่งข้อมูลพ้ืนฐำนของนักเรียนครอบครัวภู่ระหงษ์ เข้ำรับกำรพิจำรณำตำม
โครงกำร สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท เพ่ือให้คณะกรรมกำรระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ
โรงเรียนท่ำมะกำ ๑  พิจำรณำซึ่ ง โรงเรียนวัดหนองโรง ได้จัดท ำข้อมูล พ้ืนฐำนของนัก เรียน                          
ส่งให้คณะกรรมกำรระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ ๑ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
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ข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียน 
โรงเรียนวัดหนองโรง 

 
 ๑. เด็กหญิงอุษณียำภรณ์  ภู่ระหงษ์   ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕   โรงเรียนวัดหนองโรง 
 

           ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒  จัดท ำโครงกำร                    
สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท  นั้น โรงเรียนวัดหนองโรง ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีที่อยู่อำศัยล ำบำก                
ทรุดโทรม ซึ่งบ้ำนหลังนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด ๖ คน มี ตายาย ป้า และ ลุง 2 คน สถานะภาพทางครอบครัว                 
มีฐานะยากจนมาก  มีความล าบากในการด ารงชีวิต  ซึ่งมีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ 
ที่ใช้จ่ายในครอบครัวทุกวัน เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยาน  สภาพบ้านของนักเรียนเป็นบ้านเรือนไม้                   
ใต้ถุนยกสูงมีสภาพเก่าและทรุดโทรม ไม่มีหน้าต่าง และประตูบ้าน มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัย เพราะนักเรียน    
เป็นผู้หญิง บ้านที่อาศัยอยู่ เป็นบ้านของตากับยาย เป็นที่ดินของตากับยาย   ในกำรดูแลเด็กนักเรียน                         
โดยอำศัยอยู่ท่ีบ้ำนเลขท่ี 32 ม. 6 ต าบลยางม่วง  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสภำพบ้ำน ท ำจำกไม้ 
มีสภำพทรุดโทรม ช ำรุด  มีห้องโล่งเพียงห้องเดียวไว้ส ำหรับเป็นที่นอน ไม่มีหน้าต่าง ประตูบ้าน  มีความเสี่ยง
ไม่ปลอดภัยเพราะนักเรียนเป็นผู้หญิง   

         จำกปัญหำที่คุณยำยคุณตำและคุณป้ำ เล่ำมำนั้น ทำงโรงเรียนเห็นถึงควำมล ำบำก                           
และไม่ปลอดภัยจำกที่อยู่อำศัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเด็กนักเรียน  ส่วนในด้ำนกำรเรียนเด็กนักเรียน                  
เป็นเด็กตั้งใจเรียน เรียนดีมีควำมสุภำพเรียบร้อย ช่วยเหลือคุณครู มีพฤติกรรมที่ดี หำกเด็กนักเรียนได้รับควำม
ช่วยเหลือในด้ำนที่ พักอำศัยที่ดีและปลอดภัยจะสำมำรถช่วยให้คุณภำพชีวิตของเด็กนักเรียนดีขึ้น                       
โรงเรียนมีควำมประสงค์ขอเข้ำร่วมโครงกำร สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรีเขต ๒   
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ภำพประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกตำม โครงกำร “สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท” 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

 
ครูประจ ำชั้นเยี่ยมบ้ำนนักเรียนร่วมกัน 

 

 

ห้องนอน 
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ห้องส้วม 

 

 

บริเวณข้ำงตัวบ้ำน 
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บริเวณหน้ำบ้ำน 

 

ด้ำนข้ำง 
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สภำพที่อยู่อำศัย 

                สภาพบ้านของนักเรียน เป็นบ้านเรือนไม้ ใต้ถุนยกสูงมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่มีหน้าต่าง                 
และประตูบ้าน  มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยเพราะนักเรียนเป็นผู้หญิง  บ้านที่อาศัยอยู่เป็นบ้านของตากับยาย       
เป็นที่ดินของตากับยาย  อยู่บ้านเลขท่ี 32 ม. 6 ต าบลยางมว่ง  อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ก าลังศึกษา
อยู่ที่โรงเรียนวัดหนองโรง ต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติ
เรียบร้อย มีความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก  เรียนดี  ขยันหมั่นเพียร  มีระเบียบวินัย  และมีน้ าใจ พ่อแม่                        
แยกทางกัน  มีสมาชิกในบ้านมี 6 คน มี  ตา ยาย ป้า และ ลุง 2 คน  ฐานะทางครอบครัวมีฐานะยากจนมาก 
มีความล าบากในการด ารงชีวิต ซึ่งมีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ ที่ใช้จ่ายในครอบครัว
ทุกวัน เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยาน   
 
 
 

               ขอรับรองข้อมูลดังกล่ำวเป็นควำมจริง 

       ลงชื่อ  
             (นำงสำวศศิมำพร   คชำชัย) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองโรง 
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 4. คณะกรรมกำรระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนท่ำมะกำ ๑ ด ำเนินกำรประชุมพิจำรณำ
คัดเลือกนักเรียน ตำมคุณสมบัติของโครงกำร เม่ือวันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีโรงเรียนในพ้ืนที่               
ส่งข้อมูลนักเรียนเข้ำรับกำรพิจำรณำ จ ำนวน ๑๐ แห่ง ดังนี้ 

       

 

       โดยที่ประชุมมีมติเห็นขอบ ดังนี้ 
       เห็นชอบกำรพิจำรณำนักเรียน ให้ได้รับกำรช่วยเหลือตำมโครงกำร สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุน-               

วันละบำท โดยจัดเรียงตำมล ำดับ เพ่ือส่งให้คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
๑. โรงเรียนวัดหนองโรง 
๒. โรงเรียนวัดดอนชะเอม 
 
 

                    ในกำรนี้ ครอบครัวของเด็กหญิงอุษณียำภรณ์ ภู่ระหงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรง 
ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ ๑                    
เป็นล ำดับที่ ๑ ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ ๑  เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำในคณะกรรมกำร
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ ท่ำมะกำ ๑  ได้จัดส่งข้อมูลให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ น ำเสนอคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ด ำเนินกำรพิจำรณำ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
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  5. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ โดยคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภำพจริงเชิงลึก  เพ่ือให้ได้ข้อมูล                
ตำมสภำพจริง เพ่ือจะได้พิจำรณำช่วยเหลือตำมสภำพสภำวะควำมยำกล ำบำกของนักเรียนรำยบุคคล              
เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2564 
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          พบว่า ด.ญ.อุษณียาภรณ์  พู่ระหง อายุ 11 ปี ชั้น ป.5  รร. วัดหนองโรง SP ท่ามะกา 1                  
มีสภาพทางครอบครัว  : พ่อ แม่ แยกทางกัน แม่ท างานบิ๊กซีบ้านโป่ง มาเยี่ยมเกือบทุกสัปดาห์                             
ส่วนพ่อมีครอบครัวใหม่ไม่ได้ส่งเสีย อาศัยอยู่กับ ตาอายุ 91 ปี ยายอายุ 78 ปี ป้าพิการหลังค่อม อายุ 48 ปี 
และลุงอายุ 42 ปี และ ลุงอายุ 41 ปี (ติดยาเสพติด ไม่ท างานบางครั้งคลุ้มคลั่ง) สมาชิกในบ้านรวมนักเรียน                    
6 คน   
          รายได้ส่วนใหญ่จากสวัสดิการของรัฐ เบี้ยผู้สูงอายุจากตา 1 ,000 บาท จากยาย 700 บาท                       
และเบี้ยคนพิการจากป้า 800 บาท และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 500 บาท 3 คน (รวม 4,000 บาท) 
และจากยายอาชีพรับจ้างรายวัน (เก็บผักต่าง)รายได้ไม่แน่นอน  
 

        สภาพบ้าน เป็นบ้านเรือนใต้ถุนสูง ไม่มีประตูและหน้าต่าง ฝาบ้านผุพัง ห้องนอนไม่มิดชิด 

       ปัจจัยเสี่ยง  นักเรียนมีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากลุงซึ่งติดยาเสพติด เพราะป้าบอกว่า                                      
ลุงชอบมานอนด้วย และป้าก็มีความกลัวว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงให้นักเรียนมานอนรวมกันข้างนอกห้อง  
      ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
      เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ ได้แนะน าให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนราชประชา-               
นุเคราะห์ 45  จังหวัดกาญจนบุรี ได้คุยกับทางโรงเรียน และแม่ของนักเรียนแล้ว ในระหว่างที่ยังเรียนอยู่ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดหนองโรง และช่วงปิดภาคเรียนก่อนที่จะไปเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  ให้ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูประจ าชั้น หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย หมั่นไปเยี่ยมบ่อยๆ เพ่ือเป็นการป้องกันและป้องปรามอีกทางหนึ่งด้วย ที่อยู่อาศัยควรปรับปรุ ง 
ซ่อมแซม ตามสภาพให้มีความปลอดภัย และช่วยเหลือตามสภาวะความยากล าบาก 
 

               6. ส านักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต ๒ แจ้งให้ทรำบว่ำ 
คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้พิจำรณำคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรง พื้นที่ศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนท่ำมะกำ ๑ ให้ได้รับกำรปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ำนหลังที่ ๒ ตำมโครงกำร 
สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท  
                    ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนให้มีความปลอดภัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
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      1. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง                      

ที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย รวมทั้งประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ได้รับทราบ เพ่ือให้เกิดการร่วมมือร่วมแรง                      
ในการด าเนินการ พร้อมทั้งรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทราบด้วย 
                2. เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศในระหว่างที่นักเรียนยังเรียนอยู่ที่โรงเรียน                 
วัดหนองโรง และช่วงปิดภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนย้ายไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ โรงเรียน                  
ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ให้ครูประจ าชั้น หรือผู้เกี่ยวข้อง หมั่นไปเยี่ยมบ่อยๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและป้องปรามอีกทางหนึ่งด้วย 

     3. ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีเห็นสมควร 
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ในกำรนี้ โรงเรียนวัดหนองโรง ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

     (๑) ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงบ้ำนหลังที่ ๒ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ พิจำรณำ ดังนี้ 
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  (๒) ด ำเนินกำรประชุมระดมควำมคิด ปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรสร้ำงบ้ำน ให้นักเรียน  

ตำมโครงกำรสร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท โรงเรียนวัดหนองโรง คณะครูโรงเรียนวัดหนองโรง พร้อม
ด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนวัดหนองโรง และผู้น ำชุมชน มีข้อประชุมร่วมปรึกษำหำรือ
เกี่ยวกับงำนด ำเนินงำนกำรสร้ำงบ้ำน กำรสนับสนุนของจิตอำสำ ผู้น ำชุมชน ชุมชน และแนวทำงในกำรสร้ำง
บ้ำน เพ่ือด ำเนินกำรประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียนได้เตรียมพ้ืนที่ส ำหรับกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง  รวมทั้ง
แจ้งให้ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับทรำบ เพ่ือให้เกิดกำรร่วมมือร่วมแรงในกำรด ำเนินงำน   
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โดยท่ีประชุมมีมติสรุป ดังนี้ 

 ทุกฝ่ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นชอบร่วมกันโดยใช้งบประมำณในกำรสร้ำงบ้ำนของครอบครัวนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองโรง ภำยในวงเงินงบประมำณ ๑๘,๗๘๙.๒๐ บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้ำบำท
ยี่สิบสตำงค์) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับในกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงเท่ำนั้น ซึ่งด ำเนินกำรปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้นักเรียนมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีควำมปลอดภัย ตำมวัตถุประสงค์ของผู้บริจำคให้มีกำรระดม
ทรัพยำกรจำกผู้ที่มีจิตศรัทธำ อำสำสมัคร พลังชุมชน ในกำรร่วมปรับปรุง ซ่อมแซมบ้ำนให้ส ำเร็จเรียบร้อย 
และในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๔ เรียนเชิญทุกท่ำนร่วมพิธีเปิดโครงกำร “สร้ำงบ้ำน เติมบุญ                   
กองทุนวันละบำท”  รำยละเอียดตำมรำยงำนประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโรง 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ กรณีพิเศษ เร่งด่วน 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองโรง อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุร ี

  

ผู้มาประชุม 
  ๑. ร.ต.ท.อังคาร    เนตรเจริญสิริสุข ประธานกรรมการสถานศึกษา 

2. นายทวี แสงกล่อม  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. นายทองแดง  เนตรพรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 
 

30 
 
  4. นางสาวณปภัช  มุ่งเครือ  ผู้แทนศิษย์เก่า 
  5. นางสาวนิตยา   บุญศร ี  ผู้ปกครองนักเรียน 
  6. นายจักรพงษ ์   บุตดาพวง  ผู้แทนศาสนา 
  7. นายเสถียร       โพธิ์เย็น  ผู้แทนชุมชน 
  8. นางศิณีวรรณ     ทองประสงค ์  ผู้แทนครู 
  9. นางสาวศศิมาพร  คชาชัย           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

  - ไม่มี – 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  นางสาวลลิตา    เข็มเอก 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ร้อยต ารวจโทอังคาร    เนตรเจริญสิริสุข  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน                   

วัดหนองโรง ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม พร้อมขอบคุณผู้ร่วมประชุมที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม                 
เป็นครั้งที่ กรณีพิเศษ เร่งด่วน ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  
   - ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
     3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
           - ไม่มี –  

     3.2 เรื่องเพ่ือทราบ 
- ไม่มี –  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้พิจารณา 
  การช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุน วันละบาท ประจ าปี 
2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

  เนื่องด้วยทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท าโครงการ              
สร้างบ้านเติมบุญ กองทุน วันละบาท ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดื อนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย                       
และการใช้ชีวิตประจ าวัน ทางโรงเรียนวัดหนองโรงได้เสนอชื่อนักเรียน เด็กหญิงอุษณียาภรณ์   ภู่ระหงษ์                    
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีสภาพบ้านที่ช ารุดทรุดโทรม ไม่มีห้องนอน ไม่มีหน้าต่างประตู และรายได้              
ส่วนใหญ่ได้มาจากเบี้ยคนชราและคนพิการ ซึ่งมีคนในครอบเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีประวัติการเกิด
เหตุการณ์เรื่องล่วงละเมิดทางเพศในครอบครั ว ในอดีต  ทางโรง เรี ยนจึ ง เล็ ง เห็นว่ า  นั กเรียนคนดังกล่าว                             
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มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากกการเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศจากคนในครอบครัวขึ้น                           
จึงมีความคิดเห็นในแนวทางการสร้างห้องนอน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและป้องกันในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ให้กับนักเรียน ซึ่งก าลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น  

ประเด็นที่เสนอ   เสนอที่ประชุมให้ความเห็นและขอความอนุเคราะห์ในการร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือ    
                      ปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างห้องนอนส่วนตัวให้กับนักเรียน ดังนี้ 

1. ขอแรงงานช่างในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม  
2. ขอแรงงานแม่ครัวช่วยท าอาหารเพ่ือสนับสนุนในการก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม                     

ในครั้งนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวและยินดีร่วมด าเนินการในการด าเนินการปรับปรุง 
                     ซ่อมแซมบ้านของเด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ภู่ระหงษ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564     
                     ซึ่งเป็นวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดการ 
                     ด าเนินการ                  
  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 
  - ไม่มี – 
   
  เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสงสัย ประธานกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุม                     
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัย และกล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
 
           ...................................................ผู้บนัทึกการประชุม 

             (นางสาวศศิมาพร  คชาชัย) 

                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองโรง     

    

           ร.ต.ท...........................................ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 

               (อังคาร  เนตรเจริญสิริสุข) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโรง 
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              7. ส านักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ แจ้งให้เตรียมงำน พิธี
เปิดโครงกำรสร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท บ้านหลังที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๔                                   
โดยการประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนได้เตรียมพ้ืนที่ส าหรับการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม            
รวมทั้งแจ้งให้ชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งช่างที่จะด าเนินการ ได้รับทราบ จัดเตรียมบุคลากรที่โรงเรียนเพ่ือน าทางไป
บ้านนักเรียน เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แจ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามโครงการ ให้ไปพร้อมกันที่โรงเรียนในเวลา 09.30 น.  รวมทั้งด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามท่ีเห็นสมควร ดังนี้ 
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              ๘. พิธีเปิดโครงกำรสร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๔                           
ว่ำที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒                          
นำยนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒                                         
นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อ ำนวยกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ บุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
คณะสงฆ์อ ำเภอท่ำมะกำ คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร นำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในพ้ืนที่ นำงสำวศศิมำพร คชำชัย 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองโรง พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดหนองโรง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
โรงเรียนวัดหนองโรง  พร้อมด้วยผู้น ำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีเปิดโครงกำรและด ำเนินกำรสร้ำงบ้ำน
ตำมล ำดับขั้นตอน 
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     ๙. กำรด ำเนินกำรสร้ำงบ้ำนตำมปฏิทิน ดังนี้ 
                 (๑) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  ได้ด ำเนินกำรสร้ำงบ้ำนระหว่ำงวันที่ ๔ มีนำคม  ๒๕๖๔ - 
๙ มีนำคม ๒๕๖๔ และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงบ้ำน จำกว่ำที่ร้อยตรีสุรสิทธิ ถิตย์สมบูรณ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึ กษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต ๒ นำยนิพนธ์  ภัทรวังส์                           
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม                  
ผู้อ ำนวยกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ บุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
และนำงสำวศศิมำพร  คชำชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองโรง อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

สร้างห้องนอนเสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งมอบ 

 
 
 

  กำรด ำเนินกำรสร้ำงบ้ำนหลังที่ ๒ แล้วเสร็จเม่ือวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ จึงได้ก ำหนดพิธีมอบบ้ำน ในวันศุกร์ ที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ เวลำ 
๑๕.๓๐ น.  โดยเชิญนำยอนุชำ หอยสังข์ นำยอ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี ในกำรมอบบ้ำนให้ครอบครัว
นักเรียน และ เป็นประธำนในพิธีมอบบ้ำน ทั้งนี้ได้เชิญผู้มีเกียรติร่วมงำน อำทิ เช่น นำยอ ำเภอท่ำมะกำ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสร้ำงบ้ำนนักเรียนตำมโครงกำร สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท คณะสงฆ์
อ ำเภอท่ำมะกำ นำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน  
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และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งองค์กรท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนสื่อมวลชน                             
ร่วมประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนในครั้งนี้ด้วย โดยให้ไปพร้อมเพรียงกัน ณ  โรงเรียนวัดหนองโรง อ ำเภอ               
ท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี โดยได้แจ้งรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ก ำหนดกำร ค ำกล่ำวรำยงำน ค ำกล่ำว                  
ให้โอวำท รวมทั้งเอกสำรกำรเชิญผู้มีเกียรติ ต่ำง ๆ ให้โรงเรียนวัดหนองโรงทรำบ เพ่ือจะได้เตรียมกำรต้อนรับ 
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้โรงเรียนวัดหนองโรงจัดเตรียมบุคลำกรของโรงเรียน เพ่ือน ำทำงผู้มีเกียรติไปยังบ้ำนนักเรียน 
ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
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   ตอนที่ ๓  ผลกำรด ำเนินงำน 
 

พิธีมอบบ้ำนหลังที่ ๒ ตำมโครงกำร “สร้ำงบ้ำน เติมบุญ กองทุนวันละบำท” เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน                 
ที่อยู่ในสภำวะล ำบำกและเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข                      
โดยมีตัวแทนนำยอ ำเภอท่ำมะกำจังหวัดกำญจนบุรี นำยอนุชำ หอยสังข์ เป็นประธำนในพิธีมอบบ้ำน                    
ให้แก่ครอบครัว เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ภู่ระหงษ์  อยู่บ้านเลขที่ 32 ม. 6 ต าบลยางม่วง  อ าเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี ก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองโรง  ต าบลยางม่วง  อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี   
โดยมีนำยสมใจ ทองร้อยยศ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงม่วง กล่ำวต้อนรับ  ว่ำที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์                    
ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต  ๒ กล่ำวรำยงำน                    
และนำยนิพนธ์  ภัทรวังส์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒                                           
บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้น ำชุมชน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน คณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒                  
คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองอ ำเภอท่ำมะกำ และทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง                 
ให้ควำมร่วมมือ ร่วมแรง ด้วยควำมพร้อมเพรียงจนงำนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

บ้ำนเติมบุญหลังนี้ เป็นบ้ำนหลังที่ ๒ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ภู่ระหงษ์    
อยู่บ้านเลขที่ 32 ม. 6 ต าบลยางม่วง  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี ก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน                       
วัดหนองโรง ต าบลยางม่วง  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย                 
มีความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก  เรียนดี  ขยันหมั่นเพียร  มีระเบียบวินัย  และมีน้ าใจ  พ่อแม่แยกทางกัน                     
มีสมาชิกในบ้านมี 6 คน   มี ตายาย ป้า และ ลุง 2 คน  สถานะภาพทางครอบครัวมีฐานะยากจนมาก                       
มีความล าบาก ในการด ารงชีวิต  ซ่ึงมีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการที่ใช้จ่ายในครอบครัว
ทุกวัน เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยาน  สภาพบ้านของนักเรียนเป็นบ้านเรือนไม้ ใต้ถุนยกสูงมีสภาพเก่า    
และทรุดโทรม ไม่มีหน้าต่างและประตูบ้าน  มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยเพราะนักเรียนเป็นผู้หญิงได้มีที่อยู่อำศัย
อย่ำงปลอดภัย สำมำรถพัฒนำตนเองในด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงเต็มที่ เกิดคุณลักษณะที่ดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข  มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์                        
ใฝ่รู้ สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เป็นคนดีของสังคมและท ำสังคมให้ดีขึ้น และมีศักยภำพ                         
ในกำรช่วยกันพัฒนำประเทศชำติต่อไป 
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