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คณะกรรมการประสานงาน
เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วชิติชลชยั  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ   

พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์  
กรรมการ

นายศุภชัย สมเจริญ 
ประธานกรรมการ

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร  
กรรมการ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ 
กรรมการ

นายจเด็จ อินสว่าง  
รองประธานกรรมการ คนที่สอง

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย  
กรรมการ

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายกษิดิศ อาชวคุณ  
กรรมการ 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

นางวรารัตน์ อติแพทย์  
กรรมการ

นายวิบูลย์ คูหิรัญ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์  
กรรมการ

นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน  
กรรมการ

นางวาณี ยิ้มพานิชย์  
กรรมการ



นายปรัธนา แก้วไพรี
กรรมการ

นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์
กรรมการ

นายบรรหาร ก�าลา
กรรมการ
ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานรองประธานวุฒสิภา 
คนทีห่นึง่

นายนัฑ  ผาสุข
กรรมการ          
เลขาธิการวุฒิสภา

นายอธิภัทร พุกเศรษฐี  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายวัลลพ สงวนนาม
กรรมการ

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล 
กรรมการ 
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหารจัดการ

นายอาชวิน ชระธีระคุปต์  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางยุพา ทรัพย์ยิ่ง 
กรรมการ 

นายนพพร รอยลาภเจริญพร
กรรมการ

นางปัณณิตา สท้านไตรภพ 
กรรมการ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา

นายพิชญ์  สุวรรณเปี่ยม  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายวัชระ เกิดสิน
กรรมการ 

นายอรัญ มีแก้ว 
กรรมการและเลขานุการ 
ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานรองประธานวุฒสิภา
คนทีส่อง

นางนวนันทน์ เนติธนากูล
กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานประธานวุฒิสภา

นางอินทิรา ข�าเอี่ยม  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร
ประธานอนุกรรมการ   

พันเอก สันทัศน์ ช�านาญเวช    
อนุกรรมการ

นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ    
อนุกรรมการ

นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล   
อนุกรรมการ
ทีป่รกึษาด้านการเมอืง การปกครอง 
และการบรหิารจัดการ

พลเอก ธงชัย  สาระสุข 
รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง 

นายสุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล   
อนุกรรมการ
ผูอ้�านวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

นายศุภชัย เอกอุ่น 
อนุกรรมการ

พันเอก กาญจนะดิษฐ์  ใยเกตุ    
อนุกรรมการ

นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน  
รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง

นางสาวสุรีรัตน์  ต.สุวรรณ    
อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

พลเอก สถาพร  พันธ์กล้า    
อนุกรรมการ

นางนวนันทน์  เนติธนากูล    
อนุกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานประธานวุฒิสภา

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ 
อนุกรรมการ

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ    
อนุกรรมการ
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

พลโท กิตติพงศ์  กาญจนาคม    
อนุกรรมการ
เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

นายปรัธนา  แก้วไพรี    
อนุกรรมการ



สิบเอก พฤหัส  ปัญญาประทีป   
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายบรรหาร  ก�าลา    
อนุกรรมการและเลขานุการ

นายอาชวิน  ชระธีระคุปต์    
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอรัญ  มีแก้ว     
อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานรองประธานวฒุสิภา 
คนทีส่อง



คำานำา

โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีด�าเนินการโครงการกองทุน
การศกึษา เมือ่วันที ่22 มนีาคม 2555 ต่อมาภายหลงั พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงรับพระราชกรณียกิจ สืบสาน ต่อยอดโครงการ
กองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโครงการยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม 2) สนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโครงการมีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนส�าเร็จการศึกษา  
และ 3) ช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการที่ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ

วฒุสิภา ได้เล็งเห็นถงึประโยชน์และคณุค่าของโครงการกองทนุการศกึษาทีต้่องการจะพฒันาคณุภาพ
การศกึษา ควบคูไ่ปกบัการปลกูฝังระบบคณุธรรม จรยิธรรม และจิตส�านึกของความเป็นไทย ค�านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้เข้าไป 
มีส่วนร่วมในโครงการกองทนุการศกึษาดงักล่าว โดยประธานวุฒสิภา (ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วิชติชลชยั)  
ได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานเพือ่สนบัสนนุโครงการกองทนุการศกึษา วุฒสิภา ตามค�าสัง่วฒุสิภา 
ที่ 60/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยมีนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการ มีหน้าทีแ่ละอ�านาจในการประสานงานและก�าหนดแนวทาง เพือ่สนับสนุนโครงการ
กองทุนการศึกษา

ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพฒันาด้านกายภาพแก่โรงเรยีนในโครงการกองทนุ
การศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ในการด�าเนินการส�ารวจโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา  
เพือ่ทราบข้อมลูทีถ่กูต้องของโรงเรยีน และวิเคราะห์ความต้องการ ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  อาท ิด้าน
การกีฬา ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ส�าหรับการศึกษาของนักเรียนและครู และจัดท�าแผนการปฏิบัติงาน  
พร้อมทั้งการด�าเนินการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ส�าหรับประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาด้านกายภาพให้กับโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา จ�านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนซับม่วงวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 
และโรงเรยีนบ้านดอนกลอยดอนอุดม ซึง่คณะอนุกรรมการฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการสนับสนุนด้านการพฒันา 
ด้านกายภาพจะมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
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รายงานการดำาเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุน 

โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ความเป็นมาของโครงการ
 โครงการกองทนุการศกึษา เป็นโครงการตามพระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีด�าเนินการโครงการ
กองทุนการศกึษา เมือ่วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมพีลเอก เปรม  ติณสลูานนท์ อดตีประธานองคมนตรี 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการอ�านวยการ และได้ออกค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ
กองทุนศึกษา โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี (ในขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งองคมนตรี) 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงรับพระราชกรณียกิจ สืบสาน ต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการกองทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ ๓ ประการ คือ
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโครงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
๒) สนบัสนนุให้เดก็นกัเรยีนในโครงการมคีวามประพฤตดิใีห้ได้รับการศึกษาจนส�าเรจ็การศกึษา
๓) ช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการที่ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ
วุฒิสภา ได้เล็งเหน็ถึงประโยชน์และคณุค่าของโครงการกองทนุการศกึษาทีต้่องการจะพฒันา

คุณภาพการศึกษา ควบคู่ไปกับการปลูกฝังระบบคุณธรรม จริยธรรม และจิตส�านึก ของความเป็นไทย 
ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการกองทุนการศึกษาดังกล่าว  โดยประธานวุฒิสภา  
(นายนคิม  ไวยรชัพานชิ) ได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานเพือ่สนับสนุนโครงการกองทนุการศกึษา  
วฒุสิภา ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีหน้าที่และอ�านาจในการประสานงานและก�าหนดแนวทาง 
เพือ่สนบัสนนุโครงการกองทนุศกึษา โดยม ีนายวิบลูย์  คหิูรญั สมาชกิวุฒิสภา ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ  
ตามค�าสั่งวุฒิสภา ที่ ๖๙ /๒๕๕๖ ลงวันที่ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา



รายงานการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
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คณะกรรมการประสานงานฯ ตามค�าสั่งวุฒิสภา ที่ ๖๙ /๒๕๕๖ ลงวันที่ วันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ข้ึน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ 
ของคณะกรรมการประสานงานฯ จ�านวน ๔ คณะ ประกอบด้วย 

 ๑) คณะอนุกรรมการจัดท�าโครงการพัฒนาผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชน
 ๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
 ๓) คณะอนุกรรมการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
 ๔) คณะอนุกรรมการระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
 ต่อมาเมื่อวุฒิสภาส้ินสุดวาระลง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 

๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้ามาสานต่อโครงการ 
ดังกล่าว โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร  วิชิตชลชัย) ได้มีค�าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ขึน้ โดยม ีนายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชัย ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ตามค�าสัง่สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ  
ที่ 47/2557 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุน 
โครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ 
สนับสนุนการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการประสานงานฯ จ�านวน 3 คณะ 
ประกอบด้วย

 ๑) คณะอนุกรรมการจัดท�าโครงการพัฒนาผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชน
 ๒) คณะอนุกรรมการระบบสื่อสาร สารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

(ผ่านระบบดิจิทัล)
 ๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
 โดยการด�าเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการประสานงานฯ ได้น�าเสนอสรุปผลการด�าเนินงาน

คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2557 – 2562 น�ากราบเรียนประธานองคมนตรี เพื่อโปรดทราบแล้ว

๒. คณะกรรมการประสานงานเพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการ
ศึกษา วุฒิสภา (ปัจจุบัน)

 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
เสด็จข้ึนครองราชย์ ทรงรบัพระราชกรณยีกจิ สบืสาน ต่อยอดโครงการกองทนุการศกึษา ของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วุฒิสภา ได้ตระหนักถึง 
ความส�าคญัของโครงการกองทนุการศกึษา ประธานวฒุสิภา (ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร  วชิติชลชัย) จงึได้ 
แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานเพือ่สนบัสนุนโครงการกองทนุการศกึษา วุฒสิภา ขึน้ โดยมนีายศภุชยั  
สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานกรรมการ ตามค�าสั่งวุฒิสภา ที่ ๖๐/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุน 
การศึกษา วุฒิสภา 



รายงานการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
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๓. หน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการประสานงานฯ
หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา 

วุฒิสภา มีดังนี้
๑) ประสานงานและก�าหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน

ที่ด้อยโอกาส
 ๒) ด�าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของวุฒิสภา เพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่

โรงเรียนที่ด้อยโอกาส
 ๓) เชิญบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการประสานงานฯ
 ๔) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
 ๕) ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย

๔. แนวทางการดำาเนินโครงการ  
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือสนับสนุนโครงการกองทนุการศึกษา วุฒิสภา ได้จัดการประชุม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และที่ประชุมได้ก�าหนดแนวความคิด ใน 
การด�าเนินงาน ดังนี้

 ๑) สานต่อการด�าเนินการของคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการ กองทุน 
การศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๒) ด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินการโครงการกองทุนการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

 ๓) ให้พจิารณาแต่งตัง้คณะอนกุรรมการฯ ขึน้ ๔ คณะ เพือ่เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนินการ 
ต่าง ๆ สนับสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมการประสานงานฯ

๕. คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประธาน

กรรมการ (นายศุภชัย  สมเจริญ) จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้น จ�านวน 4 คณะ ประกอบด้วย
(๑) คณะอนกุรรมการพฒันาผู้น�านกัประชาธปิไตยส�าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการลกูเสอื 

โดยม ีพลเอก พศิณ ุ พทุธวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ซ่ึงก�าหนดให้คณะอนุกรรมการฯ 
มีหน้าที่ในการพิจารณาก�าหนดแนวทางและด�าเนินการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู้น�านักประชาธิปไตย 
ด้วยกระบวนการลูกเสือให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสายสามัญศึกษาที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษา 
ตามที่คณะกรรมการประสานงานฯ เห็นชอบ และรายงานความก้าวหน้าและผลการด�าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการประสานงานฯ ทราบ

(๒) คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านระบบดิจิทัล 

โดยมี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งก�าหนดให้ 
คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ในการศึกษาพิจารณาให้การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ด้านระบบ
สื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุน 



รายงานการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
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การศกึษาตามทีค่ณะกรรมการประสานงานฯ เหน็ชอบ และรายงานความก้าวหน้าและผลการด�าเนนิงาน 
ของคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการประสานงานฯ ทราบ

(๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
โดยมี พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร เป็นประธานอนกุรรมการ ซึง่ก�าหนดให้คณะอนกุรรมการฯ  

มีหน้าที่ในการด�าเนินการส�ารวจโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องของ
โรงเรียน และวิเคราะห์ความต้องการด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ด้านการกีฬา ด้านอาคาร 
สถานที่และอุปกรณ์ ส�าหรับการศึกษาของนักเรียนและครู และจัดท�าแผนการปฏิบัติงาน ประสาน
การปฏิบัติ พร้อมท้ังด�าเนินการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
ตามที่คณะกรรมการประสานงานฯ เห็นชอบ และรายงานความก้าวหน้าและผลการด�าเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการประสานงานฯ ทราบ

 (๔) คณะอนุกรรมการจิตอาสาท�าความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
โดยม ีนายจเดจ็  อิน่สว่าง เป็นประธานอนุกรรมการ ซ่ึงก�าหนดให้คณะอนุกรรมการฯ มหีน้าที ่

ในการพิจารณาก�าหนดแนวทางและด�าเนินการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมจิตอาสาท�าความดี เพื่อชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์ ให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ตามที่คณะกรรมการ 
ประสานงานฯ เห็นชอบ และรายงานความก้าวหน้าและผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ  
ให้คณะกรรมการประสานงานฯ ทราบ

 การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ นี้ จะตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ
กองทุนการศึกษา ๒ ประการ คือ 

 1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นเด็กดี เป็น 
พลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ 

 2) การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่าง ๆ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

๖. ข้อมูลของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
โรงเรยีนในโครงการกองทนุการศกึษามจี�านวนทัง้สิน้ 157 โรงเรยีน โดยเป็นโรงเรียน ในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจ�านวน 147 โรงเรียน จ�าแนกในแต่ละภาค ได้ ดังนี้
 ภาคเหนือ                   26    โรงเรียน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          41   โรงเรียน
 ภาคกลาง                   24   โรงเรียน
 ภาคตะวันออก                  10   โรงเรียน
 ภาคตะวันตก                  35   โรงเรียน
 ภาคใต้                       11  โรงเรียน
 รวม                             147  โรงเรียน
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ส�าหรับโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีจ�านวน 10 โรงเรียน 
จ�าแนกในแต่ละจังหวัดได้ ดังนี้

 กรุงเทพมหานคร              4       โรงเรียน
 จังหวัดปทุมธานี                  2       โรงเรียน
 จังหวัดสมุทรปราการ             3       โรงเรียน
 จังหวัดราชบุรี                  1      โรงเรียน
 รวม                             10       โรงเรียน

๗. สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะอนกุรรมการพฒันาด้านกายภาพแก่โรงเรยีนในโครงการกองทนุการศกึษาได้ด�าเนินการ

พัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยการส�ารวจและวิเคราะห์ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ด้านอาคารสถานที่ ด้านระบบน�้า
ประปา ด้านระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ส�าหรับการศึกษา เพื่อจัดท�าแผนการปฏิบัติงานและประสาน 
การปฏบิติั พร้อมท้ังด�าเนนิการพฒันาด้านกายภาพ โดยได้ประสานข้อมลูกบัหน่วยบัญชาการทหารพฒันา  
กองบัญชาการกองทพัไทย เพ่ือส�ารวจข้อมลูความต้องการของโรงเรยีนในโครงการกองทนุการศกึษาใน 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 147 โรงเรียน และสังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา จ�านวน 10 โรงเรยีน รวมทัง้สิน้จ�านวน 157 โรงเรยีน ทัว่ประเทศ คณะอนุ 
กรรมการฯ จงึประสานให้หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย ส�ารวจความต้องการ
ในกรณคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนและประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการของโรงเรยีนในโครงการกองทนุ
การศึกษาภาคละ 2 โรงเรียน รวมเป็นจ�านวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย

1) โรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สนภ.1 นทพ.
1.1 โรงเรียนซับม่วงวิทยา จังหวัดสระแก้ว เสนอความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน ดังนี้

(1) ซ่อมแซมระบบน�้าประปา ใช้งบประมาณ 40,000 บาท
(2) ซ่อมแซมหลังคาบ้านดินและผนัง ใช้งบประมาณ 150,000 บาท

1.2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น จังหวัดลพบุรี เสนอความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน 
ดังนี้

(1) ติดตั้งตาข่ายกันนกของอาคารอเนกประสงค์ ใช้งบประมาณ 51,700 บาท
(2) ทาสีรั้วโรงเรียน ใช้งบประมาณ 108,300 บาท

2) โรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สนภ.2 นทพ.
2.1 โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอดุม จังหวัดอุดรธานี เสนอความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน  

ดังนี้
(1) ปรับปรุงอาคารห้องเรียนอนุบาล ใช้งบประมาณ 43,963 บาท
(2) ปูกระเบื้องชั้นล่างอาคารเรียน ใช้งบประมาณ 41,601 บาท

2.2 โรงเรยีนบ้านทองอนิทร์สวนมอญ จังหวัดอุดรธานี เสนอความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน 
ดังนี้

(1) ปรับปรุงอาคารเรียน ใช้งบประมาณ 294,303 บาท
(2) ก่อสร้างทางระบายน�้า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ใช้งบประมาณ 218,267 บาท
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3) โรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สนภ.3 นทพ.
3.1 โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เสนอความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน ดังนี้

(1) ก่อสร้างถังเก็บน�้า PE ขนาด 6,000 ลิตร จ�านวน 2 แห่ง ใช้งบประมาณ 
128,000 บาท

(2) ก่อสร้างสุขาชาย - หญิง ขนาด 9 ห้อง ใช้งบประมาณ 582,000 บาท
3.2 โรงเรียนบ้านน�้าจวง จังหวัดพิษณุโลก เสนอความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน ดังนี้

(1) ต่อเติมอาคารโรงอาหาร ใช้งบประมาณ 2,750,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารห้องเรียนอนุบาล ใช้งบประมาณ 300,000 บาท

4) โรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สนภ.4 นทพ.
4.1 โรงเรียนบ้านสาเมาะ จังหวัดนราธิวาส เสนอความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน ดังนี้

(1) ขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล ขนาด ผศก. 6 นิ้ว ความลึก 120 เมตร ใช้งบประมาณ 
622,800 บาท

4.2 โรงเรยีนบ้านตะโละไกรทอง จังหวัดปัตตานี เสนอความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน ดงัน้ี
(1) ขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล ขนาด ผศก. 6 นิ้ว ความลึก 120 เมตร ใช้งบประมาณ 

622,800 บาท
(2) ก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมเดินท่อระยะทาง  

1.6 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 1,209,420 บาท
5) โรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สนภ.5 นทพ.

5.1 โรงเรียนบ้านล�านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน ดังนี้
(1) ปรบัปรงุพ้ืนทีส่นามกีฬา ขนาด 9,900 ตร.ม. พร้อมสร้างลู่วิง่ ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ใช้งบประมาณ 163,400 บาท
5.2 โรงเรียนบ้านจันลม จังหวัดศรีสะเกษ เสนอความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน ดังนี้

(1) ก่อสร้างอาคารบรกิารน�า้ดืม่ระบบ RO อัตราการผลติ 250 ลติร/ชม. แบบ 8/2 
ใช้งบประมาณ 411,100 บาท

คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาด�าเนินการพัฒนาด้านกายภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากมลูนธิกิารจดัการเพือ่ความมัน่คง มลูนธิิต่อต้านการทจุริต บรษัิท โตโยต้า ธนบรุ ีจ�ากัด และนักศกึษา
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น ๒๐ (ปปร. 20) 
รวมเป็นเงนิ 500,000 บาท ซึง่งบประมาณส่วนน้ีคณะกรรมการด�าเนนิการจดักจิกรรมอนัเป็นสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการ วุฒิสภา เป็นผู้ประสานงานในการขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาความต้องการในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนโดย
พจิารณาให้สอดคล้องกบังบประมาณจงึได้ก�าหนดให้พัฒนาด้านกายภาพในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ�านวน ๓ โรงเรยีน ประกอบด้วย โรงเรยีนชุมชนบ้านแก่งเสอืเต้น โรงเรยีนบ้านดอนกลอยดอนอุดม และ
โรงเรียนซับม่วงวิทยา โดยมีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การสนับสนุน
ก�าลงัพลในการด�าเนนิการซ่ึงใช้เวลาในการด�าเนนิการ จ�านวน ๓๐ วนั และคณะอนกุรรมการฯ ได้ลงพืน้ที ่
เพื่อท�าพิธีส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่ 3 โรงเรียน ประกอบด้วย
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๑.1 ข้อมูลโรงเรียนซับม่วงวิทยา
ที่ตั้ง บ้านซับม่วง หมู่ที่ 2 ต�าบลโคคลาน อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
ข้อมลูเบ้ืองต้น เป็นโรงเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา (ม.1-ม.6) มนัีกเรยีนทัง้สิน้ 253 คน     

มีครูและบุคลากร จ�านวน 21 คน ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน 130 ไร่
ประวตัขิองโรงเรยีน โรงเรยีนซบัม่วงวิทยา ต�าบลโคคลาน อ�าเภอตาพระยา จังหวดั

สระแก้ว สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 7   
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ 130 ไร่ 

โรงเรียนซับม่วงวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนโคคลานวิทยาคมและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อ 
พ.ศ. 2540 เนื่องจากชื่อเดิมซ�้ากับโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งอยู่ในต�าบลเดียวกันและโรงเรียนแห่งนี้
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2534 เดิมเป็นโรงเรียนสาขาที่ 2 ของโรงเรียนตาพระยาได้ตั้งเพื่อ
สนองนโยบายของกรมสามัญศึกษาในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ชนบท ครั้งแรกนั้นได้อาศัย 
อยูใ่นพืน้ทีส่�านกัสงฆ์วดัซบัม่วง โดยปลกูสร้างอาคารเรยีนชัว่คราวจ�านวน 1 หลัง 1 ห้องเรยีน ไม่มฝีากัน้    
โดยได้รับความร่วมมือจากก�านัน ผู้ใหญ่บ้านในต�าบลโคคลาน และประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน 
บรจิาคเงนิซ้ือวัสดอุปุกรณ์ในการก่อสร้างจนประสบผลส�าเรจ็ เปิดท�าการสอนระดับมธัยมศกึษาปีที ่1 ถึง
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3 ต่อมามจี�านวนนกัเรยีนเพิม่มากขึน้ทกุๆ ปี อาจารย์วัฒนา  วงัทะพนัธ์ ซึง่ขณะนัน้ 
เป็นผูด้แูลรบัผิดชอบประสานงาน จงึได้น�าเร่ืองเสนอต่อทีป่ระชมุสภาต�าบล ขออนุญาตใช้พืน้ทีว่่างเปล่า    
เขตป่าสงวนเส่ือมโทรมเพือ่ใช้ปลูกสร้างอาคารใหม่ และย้ายมาปฏบิตักิารสอนเมือ่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2538 ณ หมู่บ้านซับม่วง หมู่ที่ 2 ต�าบลโคคลาน อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ 130 ไร่ 
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน
แห่งนี้จากชื่อโรงเรียนโคคลานวิทยาคมเป็น “โรงเรียนซับม่วงวิทยา” 

๑. โรงเรียนซับม่วงวิทยา
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๑.2 ข้อมูลการพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนซับม่วงวิทยา 
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประสานงานกบัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการ

กองทพัไทย โดยมหีน่วยพฒันาการเคลือ่นที ่๑๒ ส�านักงานพฒันาภาค ๑ หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
(นพค.12 สนภ.1 นทพ.) เป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ และได้เสนอความจ�าเป็นเร่งด่วนในการด�าเนินการ 
ใช้งบด�าเนินการ 190,000 บาท ดังนี้

(1) ซ่อมแซมระบบน�้าประปา เนื่องจากซับเมอร์สช�ารุดไม่สามารถใช้การได้

หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา กองบญัชาการกองทพัไทย โดยม ีนพค.12 สนภ.1 นทพ.  
ได้ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน�้าประปาใช้เวลาในการด�าเนินการ 30 วัน โดยประมาณการ 
ค่าใชจ้่ายในการด�าเนินการ จ�านวน 40,000 บาท

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

เมื่อได้ด�าเนินการเสร็จแล้วสามารถใช้น�้าเพื่ออุปโภคและบริโภคในบริเวณ 
ของโรงเรียนโดยเฉพาะบริเวณบ้านพักของครู ซึ่งเดิมระบบน�้าใช้ไม่เพียงพอ
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ด�าเนินการแล้วเสร็จ

ก่อนด�าเนินการ

(2) ซ่อมแซมหลังคาบ้านดินและผนัง ซึง่เป็นอาคารอเนกประสงค์ เน่ืองจากมสีภาพเก่า  
และช�ารุดฝนรั่วไม่สามารถใช้งานได้ 

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย โดยม ีนพค.12 สนภ.1 นทพ.  
ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารบ้านดนิใช้เวลาในการด�าเนนิการ 30 วนั โดยประมาณการค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการ จ�านวน 150,000 บาท
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ระหว่างด�าเนินการ

ทัง้นี ้ในการด�าเนนิการปรบัปรงุครแูละนกัเรยีนของโรงเรยีนซบัม่วงวทิยาได้มส่ีวนร่วม 
ในการช่วยเหลือก�าลังพลจาก นพค.12 สนภ.1 นทพ. ในการด�าเนินการซ่อมแซมอาคารบ้านดินด้วย

เมือ่ได้ด�าเนนิการเสรจ็แล้วสามารถใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์รวมถึงกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน
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ด�าเนินการแล้วเสร็จ
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1.3 การส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนซับม่วงวิทยา
ต่อมาวนัจันทร์ท่ี 28 กนัยายน 2563 คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนทีส่่งมอบการ

พัฒนาด้านกายภาพให้กับโรงเรียนซับม่วงวิทยา อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รวมถึงได้น�าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ�านวน ๑๐ เครื่อง จากคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและ
การเรยีนการสอนทางไกลผ่านระบบดจิทิลั อุปกรณ์กีฬาจากบรษัิท เอฟ.บ.ีท ีจ�ากัด และเวชภัณฑ์ยาจาก
กรมควบคุมโรค และผ้าห่มจากคณะกรรมการด�าเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อ
สังคมและกิจกรรมนันทนาการ วุฒิสภา และถุงยังชีพมอบให้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
ซับม่วงวิทยาในครั้งนี้ด้วย มีรายละเอียด ดังนี้

พธิส่ีงมอบการพฒันาด้านกายภาพ โดยมนีายศุภชยั สมเจรญิ รองประธานวุฒิสภา         
คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา 
เป็นประธานในพิธี และมีพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ในฐานะประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ 
แก่โรงเรยีนในโครงการกองทนุการศึกษา เป็นผูก้ล่าวรายงาน รวมทัง้มพีลเอก ธงชยั สาระสขุ สมาชกิวฒุสิภา  
พลเอก สถาพร  พนัธ์กล้า และนายสทุธิพล  เอ่ียมประเสรฐิกุล อนุกรรมการ และผูแ้ทน นพค.12 สนภ.1  
นทพ. ร่วมในพธีิด้วย นอกจากนีมี้ นายวนิยั โตเจรญิ นายอ�าเภอตาพระยา ผูบ้ริหารด้านการศกึษาภายใน
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ
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คณะอนกุรรมการฯ ได้ท�าพธิมีอบเครือ่งคอมพวิเตอร์ จ�านวน ๑๐ เครือ่ง อปุกรณ์กฬีา
จากบรษิทั เอฟ.บี.ท ีจ�ากดั และเวชภัณฑ์ยาจากกรมควบคมุโรค ผ้าห่ม และถงุยงัชพีมอบให้แก่ครู นกัเรยีน
และบุคลากรของโรงเรียนซับม่วงวิทยา รวมถึงได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนด้วย  
จ�านวน 20,000 บาท

คณะอนกุรรมการฯ ได้ตรวจเยีย่มการด�าเนินการพฒันาต่าง ๆ  ของโรงเรยีนประกอบ
ด้วย (1) ซ่อมแซมระบบน�้าประปา และ (2) ซ่อมแซมหลังคาบ้านดินและผนัง
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คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้มอบให้กับโรงเรียน 
จ�านวน 10 เครือ่ง เพือ่ทดแทนเครือ่งคอมพิวเตอร์เดมิของโรงเรยีนทีถ่กูฟ้าฝ่าท�าให้เครือ่งคอมพวิเตอร์
ได้รับความเสียหายทั้งหมด 

คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาด้านกายภาพอื่น ๆ ท่ีได้รับการ
สนบัสนนุระบบน�า้บาดาลจากกรมทรพัยากรน�า้บาดาล รวมถงึตูน้�า้เยน็และระบบไฟฟ้าภายในโรงเรยีน
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๒.1 ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้างแก่งเสือเต้น
ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองบัว อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ข้อมูลเบื้องต้น เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล (อ.1-อ.3) จ�านวน 45 คน, ระดับชั้น

ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จ�านวน 156 คน และระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) จ�านวน 65 คน รวม 
มีนกัเรยีนทัง้สิน้ 266 คน มคีรแูละบคุลากร จ�านวน 25 คน ขนาดพืน้ท่ีของโรงเรยีน 7 ไร่ 94 ตารางวา

ประวัติของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  
2501 โดยนายแชร์  หมวกเหลก็  ก�านนัต�าบลค�าพราน อ�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ นางสายสญิจน์  
กุลศิริ  ได้ยกท่ีดินจ�านวน 7 ไร่ 94 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1826 ให้สร้างอาคารเรียน และ 
เปิดท�าการสอน เมือ่วันที ่21 กรกฎาคม 2501 ตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  
มีจ�านวนนักเรียน 29 คน โดยมีนายจ�ารัส  ศรีนิพัฒน์ ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนสังกัดอ�าเภอ
แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

วันท่ี 1 มิถุนายน 2505 โรงเรียนได้โอนสังกัดมาขึ้นกับก่ิงอ�าเภอพัฒนานิคม  
จงัหวัดลพบรุี

พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหาทุนในการ

ก่อสร้างอาคารหอสมดุไว้เป็นอนุสรณ์ 50 ปี ได้เงินรวมทัง้สิน้ 1,100,000 บาท และได้รบัเงนิสมทบทนุ 
เพิม่เตมิจากพระอธิการฉลอง ปสนโฺน เจ้าอาวาสวดัเขาดนิ เป็นเงนิ 200,000 บาท โรงเรยีนได้จัดสร้าง
อาคารหอสมดุเป็นอาคาร แบบ สปช.105/29 (ประยกุต์) ขนาด 3 ห้องเรยีน ใต้ถนุโล่ง ต่อมาได้ท�าการ
ต่อเติมชั้นล่างเป็นชั้นเรียนอนุบาลอีก 3 ห้องเรียน รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 1,600,000 บาท 
เปิดใช้อาคารเมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน 2552 โดยใช้ชือ่อาคารว่า อาคาร “รวมใจพึง่ฉลอง  ๘๒  พรรษา”  

๒. โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 



รายงานการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

26

พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าในโครงการกองทุนการศึกษา และได้รับ
พระราชทานเงินส�าหรับสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง จ�านวน  
2,700,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 โรงเรียนได้ด�าเนินการจัดให้มีการทอดผ้าป่า   
เพื่อการศึกษา เพื่อหาทุนสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนโดยต่อเติมเป็นห้องประชุมและห้องมัลติมีเดีย 
ร่วมกบัมีผูบ้รจิาคเงนิสมทบเพิม่เติม เป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 2,000,000 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จทัง้สิน้
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ และพลอากาศเอกชลิต  
พุกผาสุข องคมนตรี ได้เดินทางมาประกอบพิธีส่งมอบอาคารเรียน “โครงการกองทุนการศึกษา”

๒.2 ข้อมูลการพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนชุมชนบ้างแก่งเสือเต้น 
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประสานงานกบัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการ 

กองทพัไทย โดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๖ ส�านักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
(นพค.16 สนภ.1 นทพ.) เป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ และได้เสนอความจ�าเป็นเร่งด่วนในการด�าเนินการ 
ใช้งบด�าเนินการ 160,000 บาท ดังนี้

(1) ติดตัง้ตาข่ายกนันกของอาคารอเนกประสงค์ เน่ืองจากเกิดปัญหานกมาอาศยัอยู ่
ใต้หลังคาและคานเหล็กของอาคารอเนกประสงค์ท�าให้มีมูลนกจ�านวนมาก การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ทุกเย็นทางโรงเรียนให้นักเรียนน�าผ้ายางมาปูพื้นอาคารอเนกประสงค์และในตอนเช้าของทุกวันให้
นักเรียนน�าผ้ายางไปท�าความสะอาดโดยการใช้น�้าฉีด

ก่อนด�าเนินการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี นพค.16 สนภ.1  
นทพ. ได้ด�าเนินการติดตั้งตาข่ายกันนกของอาคารอเนกประสงค์ใช้เวลาในการด�าเนินการ 30 วัน  
โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ จ�านวน 51,700 บาท
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ระหว่างด�าเนินการ

เมื่อได้ด�าเนินการเสร็จแล้วสามารถใช้อาคารอเนกประสงค์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนได้อย่างปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคจากมูลนก

ด�าเนินการแล้วเสร็จ
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ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี นพค.16 สนภ.1 
นทพ. ได้ด�าเนินการทาสีรั้วโรงเรียนใช้เวลาในการด�าเนินการ 30 วัน โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินการ จ�านวน 160,000 บาท

ทัง้นี ้ในการด�าเนนิการทาสรีัว้โรงเรยีน ครแูละนักเรยีนของโรงเรยีนซบัม่วงวิทยาได้
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือก�าลังพลจาก นพค.16 สนภ.1 นทพ. ในการด�าเนินการด้วย

(2) ทาสีรั้วโรงเรียน ซึ่งมีสภาพเก่าและประตูเหล็กเริ่มขึ้นสนิม
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ด�าเนินการแล้วเสร็จ

๒.3 การส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ต่อมาวนัองัคารที ่29 กนัยายน 2563 คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพืน้ทีส่่งมอบการ

พฒันาด้านกายภาพให้กบัโรงเรยีนชุมชนบ้างแก่งเสอืเต้น อ�าเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบรุ ีรวมถงึได้น�า
เครือ่งคอมพวิเตอร์ จ�านวน ๑๐ เครือ่ง จากคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบส่ือสารสารสนเทศ
และการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล อุปกรณ์กีฬาจากบริษัท เอฟ.บี.ที จ�ากัด เวชภัณฑ์ยา 
จากกรมควบคุมโรค และผ้าห่มจากคณะกรรมการด�าเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์  
เพือ่สงัคมและกจิกรรมนนัทนาการ วุฒสิภา และถงุยงัชพีมอบให้แก่ครู นกัเรยีนและบคุลากรของโรงเรียน
ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นในครั้งนี้ด้วย มีรายละเอียด ดังนี้

พธิส่ีงมอบการพฒันาด้านกายภาพ โดยมนีายศภุชยั สมเจรญิ รองประธานวุฒสิภา         
คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา  
เป็นประธานในพธิ ีและมพีลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ในฐานะประธานอนุกรรมการพฒันาด้านกายภาพแก่
โรงเรยีนในโครงการกองทนุการศกึษา เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทัง้มพีลเอก ธงชยั สาระสขุ สมาชกิวุฒสิภา  

เมือ่ได้ด�าเนนิการเสร็จแล้วท�าให้ประตแูละรัว้โรงเรยีนมคีวามแขง็แรงมากขึน้ รวมถึง
ท�าให้ภูมิทศัน์ของโรงเรยีนสวยงามและท�าให้สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนในภาพรวมมคีวามเป็นระเบยีบ
มากยิ่งขึ้น
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พลเอก สถาพร  พันธ์กล้า นายสุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล และนางนวนันทน์  เนติธนากูล 
อนกุรรมการ และผู้แทน นพค.16 สนภ.1 นทพ. ร่วมในพธีิด้วย นอกจากน้ีม ีนางสาวนงลกัษณ์  อยูพุ่ม่  
ปลดัอาวโุสอ�าเภอพฒันานคิม ดร.ประชา  แสนเยน็ รองผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาลพบุรี เขต 2 และผู้บริหารด้านการศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ
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คณะอนกุรรมการฯ ได้ท�าพธิมีอบเครือ่งคอมพิวเตอร์ จ�านวน ๑๐ เครือ่ง อุปกรณ์กีฬา 
จากบรษิทั เอฟ.บี.ท ีจ�ากดั เวชภัณฑ์ยาจากกรมควบคมุโรค ผ้าห่ม และถงุยงัชพีมอบให้แก่คร ูนกัเรยีนและ
บุคลากรของโรงเรียนซับม่วงวิทยา รวมถึงได้สนับสนุนพัดลมติดเพดาน 4 เครื่อง จ�านวน 4,436 บาท   
และสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนด้วย จ�านวน 20,000 บาท
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คณะอนกุรรมการฯ ได้ตรวจเยีย่มการด�าเนินการพัฒนาต่าง ๆ  ของโรงเรยีนประกอบด้วย  
(1) ติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารอเนกประสงค์ และ (2) ทาสีรั้วโรงเรียน

คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้มอบให้กับโรงเรียน 
จ�านวน 10 เครือ่ง ซึง่ทางโรงเรยีนจะน�าไปใช้ส�าหรบัการเรยีนการสอนของนักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา 
ซึ่งปัจจุบันนี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่นั้นใช้ร่วมกันทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
จึงไม่เพียงพอ 
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คณะอนกุรรมการฯ ได้ตรวจเยีย่มการพฒันาด้านกายภาพอืน่ ๆ  ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
ระบบน�้าบาดาลจากกรมทรัพยากรน�้าบาดาล รวมถึงตู้น�้าเย็นและระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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๓.1 ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม
ที่ตั้ง บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 11 ต�าบลนาบัว อ�าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
ข้อมูลเบื้องต้น เป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล (อ.2-อ.3) และระดับประถม 

ศกึษา (ป.1-ป.6) มนีกัเรยีนทัง้สิน้ 112 คน มคีรแูละบุคลากร จ�านวน 14 คน ขนาดพืน้ทีข่องโรงเรยีน 
9 ไร่ 46 ตารางวา

ประวตัขิองโรงเรยีน โรงเรยีนบ้านดอนกลอยดอนอุดม ก่อตัง้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๗ โดย
ขุนววิฒัน์ไวยโรจน์ นายอ�าเภอเพญ็ เป็นประธานในการเปิดโดยอาศยัศาลาวัดเป็นทีเ่รยีนเปิดท�าการสอน 
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ครูใหญ่ ชื่อ นายเมฆ ผาจวง

พ.ศ. ๒๔๘๒ ทางราชการได้ยบุเลกิชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕ คงเหลอืชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่ ๑- ๔

พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดมาท�าการสอนที่โรงเรียนหลังใหม ่
ให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอน

ครูใหญ่ช่ือ นายป้อง บวัเก่า ซึง่ขณะนัน้สร้างยงัไม่เสรจ็ ต่อมาได้รบัความช่วยเหลอื 
จากหน่วยงาน กรป.กลาง จงัหวดัอดุรธานี โดยสมทบกบัชาวบ้านด�าเนนิการจนแล้วเสรจ็ ซ่ึงเป็นอาคารเรยีน 
แบบ ป. พิเศษ ขนาด ๔ ห้องเรียน 

พ.ศ. ๒๕๒๒ นายสุรพล นวลจันทร์ มาด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑ จ�านวน ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๕๔ นโยบายของโรงเรยีน มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยเน้นให้ 
ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม เรียนเก่ง และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมโลกในอนาคต   

๓ โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 



รายงานการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

35

พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีมติเห็นชอบให้โรงเรียน   
ในสังกัดเปล่ียนช่ือเนื่องจากช่ือเดิมไปพ้องกันกับช่ือโรงเรียนอ่ืนในเขตเดียวกัน ท�าให้มีข้อผิดพลาด 
ในการจดัส่งหนงัสือราชการอยูเ่ป็นประจ�า รวมท้ังเพือ่ให้สอดคล้องกับช่ือชมุชนในเขตพืน้ทีบ่รกิารอันจะ 
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนมากยิ่งขึ้นจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านดอนกลอย  
เป็นโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นายเขมชาติ  ลุนเพ็ง ผู้อ�านวยการโรงเรียน เกษียณ 
อายุราชการ และในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สพป.อด ๑ มีค�าสั่งที่ ๑๐๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ 
พ.ย. ๒๕๕๙  แต่งตั้งนายสรพงษ์  โพนบุตร ให้มาด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านดอนกลอย
ดอนอุดมสืบต่อมา

พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน 
จากกองบญัชาการกองทพัไทย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สร้างแล้วเสรจ็ ๓๐ กนัยายน  ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนร่วมกับชุมชน ระดมทุนเพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
หน้าเสาธง ขนาด กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๘ เซนติเมตร และก่อสร้าง ห้องน�้านักเรียน
ขนาด ๔ ที่แล้วเสร็จ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ รวมค่าก่อสร้างประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท แล ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ชุมชนชาวดอนกลอยดอนอุดม 
ร่วมกันบริจาคเงิน  ๓๘,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในเดือน กันยายน  ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนได้รบังบประมาณจาก สพฐ ส�าหรับก่อสร้างถนนคอนกรตี 
ภาย ในโรงเรยีน ยาว ๒๐๐ เมตรกว้าง ๔ เมตร ซึง่ด�าเนินการก่อสร้างโดยหน่วยทหารพฒันา กองทพัไทย 
แล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และต่อมา ปี ๒๕๖๒ โรงเรียนได้รับงบประมาณ จาก สพฐ ส�าหรับ
ก่อสร้าง โรงอาหาร ขนาด ๘๔ ที่นั่ง แล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณ จาก สพฐ ส�าหรับปรับปรุงซ่อมแซม 
ต่อเตมิหลงัคากนัสาด อาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ทัง้ ๒ หลงั และได้รบังบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรยีนหญงิ  
๔ ที่/๔๙  อีก ๑ หลัง ด�าเนินการแล้วเสร็จ  สิงหาคม ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรยีนได้รบังบประมาณสนบัสนนุจาก ส�านกังานเลขาธิการวฒุสิภา 
ส�าหรับปรับปรุงปูพื้นห้องเรียนอนุบาลและบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ พร้อมอุปกรณ์
การเรียนการสอน งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐  บาท

๓.2 การพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประสานงานกับหน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการ   

กองทพัไทย โดยมหีน่วยพฒันาการเคลือ่นที ่๒๑ ส�านักงานพฒันาภาค ๒ หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
(นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ.) เป็นหน่วยปฏิบตัใินพืน้ที ่และได้เสนอความจ�าเป็นเร่งด่วน  ในการด�าเนินการ 
ใช้งบด�าเนินการ 85,564 บาท ดังนี้



รายงานการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

36

(1) ปรบัปรงุอาคารห้องเรยีนอนุบาล (ปกูระเบือ้ง) และรางระบายน�า้ เน่ืองจาก
พื้นห้องเรียนมีสภาพเก่าและไม่เรียบอาจเกิดอันตรายต่อเด็กอนุบาล นอกจากนี้มีปัญหากรณีมีฝนตก
ท�าให้น�้าท่วมจึงท�าให้มีรอยคราบน�้าท่วมอยู่หลายจุดบนพื้นห้องเรียนด้วย

ก่อนด�าเนินการ

หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา กองบญัชาการกองทัพไทย โดยม ีนพค.21 สนภ.1  
นทพ. ได้ด�าเนินการปรับปรุงอาคารห้องเรียนอนุบาล (ปูกระเบื้อง) ใช้เวลาในการด�าเนินการ 30 วัน 
โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ จ�านวน 43,963 บาท ทั้งนี้ ในการด�าเนินการปรับปรุง 
ครแูละนกัเรยีนของโรงเรยีนบ้านดอนกลอยดอนอดุมได้มส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืก�าลงัพลจาก นพค.21  
สนภ.1 นทพ. ในการด�าเนินการปูกระเบื้องดินด้วย
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ระหว่างด�าเนินการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

เม่ือได้ด�าเนินการเสร็จแล้วสามารถใช้พื้นที่อาคารห้องเรียนอนุบาลส�าหรับ 
เด็กอนุบาลได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงพื้นอาคารมีความเรียบและดูแลท�าความสะอาดได้ง่ายขึ้น 
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ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย โดยม ีนพค.21 สนภ.๑ 
นทพ. ได้ด�าเนินการปูกระเบื้องช้ันล่างอาคารเรียน ใช้เวลาในการด�าเนินการ 30 วัน โดยประมาณ 
การค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการ จ�านวน 41,601 บาท ทัง้น้ี ในการด�าเนินการปรบัปรงุครแูละนักเรยีน
ของโรงเรยีนบ้านดอนกลอยดอนอุดมได้มส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืก�าลงัพลจาก นพค.21 สนภ.๑ นทพ. 
ในการด�าเนินการปูกระเบื้องด้วย

(2) ปูกระเบื้องชั้นล่างอาคารเรียน เนื่องจากมีสภาพเก่า และช�ารุด 
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ด�าเนินการแล้วเสร็จ

๓.3 การส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม
ต่อมาวนัพธุที ่30 กนัยายน 2563 คณะอนกุรรมการฯ ได้ลงพืน้ทีส่่งมอบการ

พฒันาด้านกายภาพให้กบัโรงเรยีนดอนกลอยดอนอุดม อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอุดรธานี รวมถงึได้น�าเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ จ�านวน ๑๐ เครือ่ง จากคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสือ่สารสารสนเทศและ
การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล อุปกรณ์กีฬาจากบริษัท เอฟ.บี.ที จ�ากัด และเวชภัณฑ์ยา
จากกรมควบคุมโรค และผ้าห่มจากคณะกรรมการด�าเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์
เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการ วุฒิสภา และถุงยังชีพมอบให้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมในครั้งนี้ด้วย มีรายละเอียด ดังนี้

พิธีส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพ โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธาน
วุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา 
วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี และมีพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ในฐานะประธานอนุกรรมการพัฒนา
ด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้งมี นายกรรณภว์   
ธนภรรคภวิน พลเอก ธงชัย สาระสุข สมาชิกวุฒิสภา พลเอก สถาพร  พันธ์กล้า และนายสุทธิพล   
เอ่ียมประเสรฐิกลุ อนกุรรมการ และผู้แทน นพค.21 สนภ.๒ นทพ. ร่วมในพธิด้ีวย นอกจากน้ีม ีนายนิตพิฒัน์   
ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นายพรชัย  โพคันโย ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และผู้บริหารด้านการศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  
ร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อได้ด�าเนินการเสร็จแล้วสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าห้องเรียนได้มากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีฝนตก
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คณะอนกุรรมการฯ ได้ท�าพธีิมอบเครือ่งคอมพวิเตอร์ จ�านวน ๑๐ เครือ่ง อปุกรณ์กฬีา 
จากบรษิทั เอฟ.บ.ีท ีจ�ากดั และเวชภณัฑ์ยาจากกรมควบคมุโรค ผ้าห่ม และถงุยงัชพีมอบให้แก่คร ูนกัเรียน
และบคุลากรของโรงเรยีนดอนกลอยดอนอดุม รวมถงึได้สนบัสนนุค่าอาหารกลางวนัให้กบัทางโรงเรยีนด้วย 
จ�านวน 20,000 บาท
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คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมการด�าเนินการพัฒนาต่าง ๆ ของโรงเรียน
ประกอบด้วย (1) ปรบัปรงุอาคารห้องเรยีนอนบุาล (ปกูระเบ้ือง) และ (2) ปูกระเบือ้งชัน้ล่างอาคารเรยีน
และรางระบายน�า้ รวมถงึหน่วยบัญชาการทหารพฒันาได้น�ารถผลิตน�า้ดืม่มาสาธติและผลติน�า้แจกให้กบั
นกัเรียนและครดู้วย
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คณะอนกุรรมการฯ ได้ตรวจเยีย่มห้องเรยีนคอมพวิเตอร์ทีไ่ด้มอบให้กับโรงเรยีน 
จ�านวน 10 เครือ่ง เพ่ือใช้ส�าหรบัการเรยีนการสอนทางไกลผ่านระบบดจิทิลั

คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจเย่ียมการพัฒนาด้านกายภาพอื่น ๆ ท่ีได้รับการ
สนบัสนนุจากระบบน�า้บาดาลจากกรมทรพัยากรน�า้บาดาล รวมถงึตูน้�า้เยน็และระบบไฟฟ้าภายในโรงเรยีน
จากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
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๘. ความประทับใจของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทาง 
การศึกษา และนักเรียน

โรงเรียนซับม่วงวิทยา
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความยินดีที่วุฒิสภาและ

หน่วยบัญชาการทหารพฒันา ทีไ่ด้รบัการพจิารณาคดัเลอืกให้เป็นโรงเรยีนท่ีได้รบัการพฒันาด้านกายภาพ 
ประกอบด้วย ระบบน�า้ประปาและอาคารบ้านดนิ ซ่ึงทางโรงเรยีนจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรบักจิกรรม
ต่าง ๆ ของนกัเรยีน เพือ่เป็นอาคารเอนกประสงค์ส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภมูปัิญญาท้องถิน่ให้แก่นกัเรยีน 
ส�าหรับระบบน�้าประปาซึ่งแต่เดิมมีความขาดแคลนได้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอาคารบ้านพักครูที่ได้ใช้
ประโยชน์จากการปรบัปรงุระบบน�า้ประปาครัง้น้ี

ส�าหรบัเวชภณัฑ์ยา อปุกรณ์กฬีาและเครือ่งคอมพวิเตอร์ ซึง่ยาน้ันเป็นสิง่จ�าเป็นในชวิีตประจ�า
วนั ส�าหรบัอปุกรณ์กีฬากไ็ด้ใช้ในกจิกรรมด้านกีฬาแก่นักเรยีน ซ่ึงขณะน้ีมคีวามขาดแคลนเน่ืองจากทาง
โรงเรียนยงัไม่มคีรสูอนวิชาพละ อุปกรณ์กฬีาเหล่านีจ้ะช่วยให้เดก็ได้มีโอกาสในการเพิม่ทักษะด้านกีฬาได้
เป็นอย่างด ีทีส่�าคญัทีส่ดุเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีไ่ด้รบัมาน้ันได้น�าไปทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส�าหรบัใช้ใน
การเรยีนการสอนของนกัเรยีน เนือ่งจากหน่ึงเดอืนก่อนหน้าน้ีประสบภยัฟ้าผ่าท�าให้เครือ่งคอมพวิเตอร์
ในห้องเรยีนของนกัเรยีนเสยีหายทัง้หมด เครือ่งคอมพวิเตอร์ส่วนน้ีจึงมคีวามส�าคญัต่อการเรยีนของเดก็
นกัเรยีนโดยได้น�ามาใช้ทดแทนเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีช่�ารดุดงักล่าว แม้ว่าขณะน้ีเครือ่งคอมพวิเตอร์ยงัไม่
เพยีงพอโดยมสีดัส่วนการใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ในห้องเรยีนมอีตัราส่วน 1 เครือ่ง ต่อนกัเรยีน 4 คน อย่างไร
ก็ตามทางโรงเรยีนต้องขอขอบพระคณุวุฒสิภาและหน่วยบญัชาการทหารพฒันาเป็นอย่างสงู ทีไ่ด้ให้ความ
อนเุคราะห์พฒันาด้านกายภาพและการสนับสนนุอปุกรณ์ต่าง ๆ  ให้กบัโรงเรยีนในครัง้นี ้ทางโรงเรยีนจะได้
น�าสิง่ต่าง ๆ เหล่านีน้�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อไป 

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะคร ูบุคลากรทางการศกึษา และนกัเรยีน มคีวามยนิดเีป็นอย่ายิง่ทีโ่รงเรียน

ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากวุฒิสภาและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการเข้ามาพัฒนาด้าน
กายภาพของโรงเรยีนด้วยการทาสรีัว้โรงเรยีน และติดต้ังตาข่ายกันนกพริาบทีห่อประชมุ หอประชมุเป็น
สถานทีท่ีม่คีวามส�าคญัในการจดักิจกรรมของทางโรงเรยีน เพราะใช้ท�ากิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม
วนัส�าคัญต่าง ๆ ซึง่แต่เดิมโรงเรยีนได้ประสบปัญหากบัจ�านวนนกพริาบทีม่าเกาะตามคานเหลก็และมาท�า
รงับนหวัเสาเป็นจ�านวนมาก ส่งผลท�าให้การดแูลรกัษาความสะอาดบรเิวณหอประชมุเป็นไปได้ยากล�าบาก 
หลงัจากทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืเมือ่จากวฒุสิภาและหน่วยบญัชาการทหารพฒันา เข้ามาตดิตัง้ตาข่ายป้องกนั
นกพริาบท�าให้ปัญหาทีก่ล่าวมาแล้วนัน้หมดไป นกัเรยีนและคณะครดูแูลรกัษาความสะอาดได้ง่ายขึน้ ไม่มี
นกพริาบมาเกาะบรเิวณหอประชมุอกีต่อไป และในส่วนของรัว้โรงเรยีน แต่เดมิรัว้โรงเรยีนมคีวามทรดุ
โทรม สสัีนไม่สวยงามสดใส หลงัจากได้รบัการพฒันาร้ัวโรงเรยีนกก็ลบัมามสีสีนัสดใส สวยงามผูป้กครอง 
ประชาชนในชมุชนทีส่ญัจรผ่านไปผ่านมาต่างได้กล่าวค�าช่ืนชม ซึง่อาจส่งผลถงึด้านจิตใจท�าให้อยากทีจ่ะ
ส่งบตุรหลานเข้ามาเรยีนท่ีโรงเรยีนมากยิง่ขึน้ 
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สดุท้ายนีใ้นนามของผูบ้รหิาร คณะคร ูบคุลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรยีนชมุชนบ้าน
แก่งเสอืเต้น ต้องขอขอบพระคุณทางหน่วยบญัชาการทหารพฒันาทีไ่ด้เข้ามาพฒันาช่วยเหลอืท�าให้โรงเรยีน
สภาพทางกายภาพทีส่วยงามมากยิง่ขึน้ และหวังเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัโอกาสและได้รับความช่วยเหลอื
อย่างดียิง่แบบนีอี้กในโอกาสต่อไป

โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม
ผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะครู บคุลากรทางการศกึษา และนกัเรยีน มคีวามยนิดแีละปลาบปลืม้มาก

ทีส่ดุ และขอขอบคณุวุฒิสภาและหน่วยบัญชาการทหารพฒันา ทีไ่ด้รบัการพิจารณาคดัเลอืกและจัดสรร
งบประมาณมาช่วยในการพฒันาด้านกายภาพของสถานทีท่ีป่ระสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ คอื น�า้ท่วม
ขังในห้องเรยีนช้ันอนบุาล และการได้มสีถานทีท่ีม่คีวามมัน่คงถาวร ซ่ึงมปีระโยชน์นานัปการในการพัฒนา
คณุภาพต่อนกัเรยีนเรยีน ท�าให้โรงเรยีนมบีรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน มคีวามมัน่คงและปลอดภยั
อันจะช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัผูม้ารบับรกิารทัง้ชมุชน ผูป้กครอง และนกัเรยีน ท�าให้นกัเรียนอยากมา
โรงเรยีน และศกึษาเล่าเรยีนได้ตามศกัยภาพของแต่ละคน อันจะส่งผลให้เป็นเยาวชนทีม่คีณุภาพทีด่ใีน
อนาคต และผลของการมคีณุภาพทีด่ก็ีจะส่งผลดีย้อนกลบัมาพัฒนาประเทศต่อไป  

ส�าหรบัการได้รบัสิง่ของคอืยาเวชภณัฑ์ และอปุกรณ์กฬีาเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์มาก ๆ  เพราะในช่วง
นีเ้ป็นช่วงทีมี่แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า ลกูๆ นกัเรยีนสามารถน�ายาและเวชภัณฑ์ไปใช้เพือ่บรรเทา
การเจบ็ป่วยได้ในระดบัหนึง่ ส่วนอปุกรณ์กฬีานัน้กน็บัเป็นสิง่ส�าคญัท่ีมปีระโยชน์ส�าหรบัเดก็นกัเรยีน เพราะ
เด็ก ๆ  ได้น�าไปเล่นเพือ่ฝึกฝนทกัษะด้านการกฬีา อันจะช่วยให้มสีขุภาพร่างกายของนกัเรยีนแข็งแรง ได้ใช้
เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ต่อสขุภาพ ส่งผลให้มสีขุภาพจติทีด่ไีม่ไปยุง่เกีย่วกบัสิง่เสพตดิและอบายมขุทีจ่ะ
มาบัน่ทอนสขุภาพร่างกาย

                      
                         *******************************



ภาคผนวก
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