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ค ำน ำ 
 โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ์) โดยฝ่ายงบประมาณ คณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดร่้วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสอดรับกบัยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.

2561-2580) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2560-2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงนโยบายของ

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดบู้รณาการก าหนดทิศทางการด าเนินงานท่ีสอดรับกบั

นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนวดัธรรมศาลา 

(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 

 บดัน้ีการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไดด้ าเนินการมา

เรียบร้อยแลว้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานโครงการท่ีก าหนด โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวง

พ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ จึงไดมี้การติดตามผลการด าเนินงานโครงการและการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 2563 เพื่อให้

ทราบผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณและใช้เป็นขอ้มูลในการก ากบัติดตามการด าเนินงานให้

บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ 

 

 

       โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
กำรรำยงำนกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำน  
 โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการพร้อม
ระยะเวลาด าเนินการ พร้อมทั้งจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการและให้รายงานผลการด าเนินงานตลอดจน
ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ตามตวัช้ีวดัการบริหารงาน ดา้น
การด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนออนไลน์ (ITA) จึงไดมี้
การก ากบั ติดตาม โครงการในคร้ังน้ี 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. เพื่อใหท้ราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินโครงการซ่ึงจะไดแ้นวทางแกไ้ข 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนก ำกับ ติดตำมและกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการให้บรรลุเป้าหมายและ
นโยบาย พร้อมทั้งไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการบริหารงบประมาณ ดงัน้ี 
 1. งบประมาณส าหรับบริหารจดัการโรงเรียน จ าแนกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
  1.1 บริหารงานวชิาการ   60 % 
  1.2 บริหารงานงบประมาณ  10 % 
  1.3 บริหารงานบุคคล   5 % 
  1.4 บริหารงานทัว่ไป   20 % 
 2. โครงการท่ีอนุมติังบประมาณแลว้ใหผู้รั้บผดิชอบโครงการด าเนินงานและบริหารงบประมาณเม่ือ
เสร็จส้ินโครงการแลว้ใหร้ายงานผลการบริหารจดัการและการใชจ่้ายงบประมาณตามปฏิทินท่ีก าหนดให้ฝ่าย
งบประมาณทราบ 
 3. งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรจากหน่วยงานอ่ืนส าหรับบริหารจดัการเพื่อขบัเคล่ือนภารกิจตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัสรรวงบประมาณ ในแต่ละรายงานใหจ้ดัท าโครงการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีหน่วยงานเจา้ของงบประมาณก าหนดตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด 
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บทที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานวิชาการ 

ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ ด าเนินการแล้ว 1.นักเรียนร้อยละ 93 มีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึก

ที่ดีต่อตนเอง 

2.นักเรียนร้อยละ 92 มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก 

3.นักเรียนร้อยละ 91.5 มีความควบคุมอารมณ์ตนเอง

ได้เหมาะสมกับวัย 

4.นักเรียนร้อยละ 92 มีความชื่นชมศิลปะดนตรี การ

เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5.นักเรียนร้อยละ 93 รู้หน้าที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

15,000 

2 โครงการเด็กดีมี วินัย  ใฝ่

ธรรมมะ รู้ประหยัดและ

พอเพียง 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ 96.75 เด็กดีมีวินัย รับผิดชอบช่วยเหลือ

ตัวเอง 

2.ร้อยละ 98.37 เด็กดีมีความประหยัดและพอเพียง 

3.ร้อยละ 97.91 เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4.ร้อยละ 98.76 เด็กมารยาททางวัฒนธรรมและมี

สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 

5,000 

3 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์

น้อย 

ด าเนินการแล้ว 1.เด็กร้อยละ 93.29 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้

ผู้อื่นเข้าใจ 

2.เด็กร้อยละ 92.13 มีการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจ

หรือสงสัย 

3.เด็กร้อยละ 92.59 มีความสามารถในการคิดรวบ

ยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

4,000 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

4. เด็กร้อยละ 93.29 มีทักษะการแก้ปัญหาและ

สามารถตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ ได้ 

5. เด็กร้อยละ 95.14 มีจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ 

6.เด็กร้อยละ 92.36 ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน

การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 

7.เด็กร้อยละ 95.37 ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ

ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ 97.45 เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้

ผู้อื่นเข้าใจ 

2.ร้อยละ 97.22 เด็กมีการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจ

หรือสงสัย 

3.ร้อยละ 95.60 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบ

ยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

4.ร้อยละ 93.52 เด็กมีทักษะการแก้ปัญหาและ

สามารถตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ ได้ 

5.ร้อยละ 96.76 เด็กมีจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ 

6.ร้อยละ 96.76 เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน

การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 

7.ร้อยละ 97.45 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ

ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

5,000 

5 โครงการก ากับนิ เทศการ

จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

ด าเนินการแล้ว 1.ครูร้อยละ 100 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 

4 ดด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

2.ครูร้อยละ 100 จัดได้พอเพียงกับชั้นเรียน 

3.ครูร้อยละ 100 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน

การจัดประสบการณ์ 

2,000 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

4.ครูร้อยละ 100 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ

เรียนรู้อย่างปลอดถัยและเพียงพอ 

5.ครูร้อยละ 100 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

6.ครูร้อยละ 100 มีระบบการบริหารคุณภาพที่เปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใรส่วนร่วม 

7.ครูร้อยละ 100 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

8.ครูร้อยละ 100 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร็ ใช้

สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย 

6 โ คร งกา รประกั นคุณภาพ

ภายในระดับปฐมวัย 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ 100 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 

ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

2.ร้อยละ 100 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3.ร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4,000 

7 โครงการส่งเสริมการเรียน

การสอนระดับปฐมวัย 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ 100 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ

เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

2.ร้อยละ 100 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

3.ร้อยละ 100 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

63,000 

8 โครงการพัฒนาวิชาการ ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ  85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการ

อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

327,500 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

2.ร้อยละของ 85 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

วิ เคราะห์  คิดอย่ างมีวิ จารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

3.ร้อยละ 83 ของผู้เรียนมีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม 

4.ร้อยละ 78 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม

ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

6.ร้อยละ 86 ของครูมีการด าเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและ  ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

7.ร้อยละ 83 ของครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

8.ร้อยละ 84 ของครูมีการบริการจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก 

9.ร้อยละ 88 ของครูมีการตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

10.ร้อยละ 85 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชา

หลัก 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ  86 ของผู้เรียนมีความสามารถในการ

อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

66,000 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

2.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

วิ เคราะห์  คิดอย่ างมีวิ จารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

3.ร้อยละ 78 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

4.ร้อยละ 88. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และ

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

5.ร้อยละ 88ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่

ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

6.ร้อยละ 85 ของครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

7.ร้อยละ 84 ของครูมีการบริการจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก 

8.ร้อยละ 88 ของครูมีการตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

9.ร้อยละ 85 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

10 โครงการนิเทศภายในก ากับ

ติดตามระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ  87 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ

พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.ร้อยละของ 87 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษ 

6,000 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

3.ร้อยละ 87 ของสถานศึกษาด าเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.ร้อยละ 87. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5.ร้อยละ 87 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 

6.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการจัดเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 

11 โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ 88 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนที่

เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ 

2.ร้อยละ 86 ของผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทาง

ศาสนา ให้ความร่วมมือในการดูแลลูกหลานไม่ให้

เก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 

3.ร้อยละ 100 ของนักเรียน ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สาร

เสพติดทุกชนิด 

13,500 

12 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

และทักษะอาชีพ 

ด าเนินการแล้ว 1.นักเรียนร้อยละ 89 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

2.นักเรียนร้อยละ 88 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต

คติที่ดีต่องานอาชีพ 

3.นักเรียนร้อยละ 90 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย 

52,000 



8 
 

ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

13 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและ

กิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 

ด าเนินการแล้ว 1.นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมจิตสังคม และ จิตส านึก ร้อยละ 85 

2.นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่า ของภูมิ

ปัญญาไทยและแสดงออกได้ เหมาะสม ร้อยละ 88 

3.นักเรียนมีการรักษาอารมณ์และ สุขภาพจิตให้ดี 

ร้อยละ 90 

4.นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง และอยู่

ร่วมกันดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม ร้อยละ 86 

54,000 

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

นักเรียน 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ 84 ของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 

และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

2.ร้อยละ 84 ของนักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุก

คน 

4.ร้อยละ 84 ของนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ

มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

5.ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้

เกียรติผู้อื่น 

6.ร้อยละ 85 ของนักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม

กิจกรรมด้านศิลปะดนตรี กีฬานันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

39,000 

15 โครงการการสร้างวัฒนธรรม

ขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้

ถนน 

ด าเนินการแล้ว 1.นักเรียนร้อยละ 89 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการขับ

ขี่รถจักรยานยนต์ลดลง 

2.นักเรียนร้อยละ 88 มีน้ าใจในการขับขี่ 

12,000 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

3.นักเรียนร้อยละ 88 มีจิตส านึกและเผยแพร่

วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์

ของคนในชุมชน 

4.นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

16 โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ  85 ของผู้ เรียนมีการวางแผนในการ

ท างาน และท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

2.ร้อยละ 88 ผู้เรียนเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

3.ร้อยละ 86  ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม

ที่ ดี ตามที่ สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขั ดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

4.ร้อยละ  88  ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น

และความเป็นไทย 

5.ร้อยละ  86  เกิดการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษา ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

6.ร้อยละ  84  เกิดกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

7.ร้อยละ  86  เกิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึด

โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น อยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างและหลากหลาย 

32,000 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

17 โครงการพัฒนาการเรียนรู้

เด็กพิเศษเรียนร่วม 

ด าเนินการแล้ว 1.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 86 มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ

ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น

รูปธรรมทั้งระบบ 

3.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้

8,000 

18 โครงการเบิกจ่ายค่า

สาธารณูปโภคโรงเรียนเพื่อ

การศึกษา 

ด าเนินการแล้ว 1.งานพัฒนาวิชาการร้อยละ 87 ได้ด าเนินการพัฒนาที่

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.นักเรียนร้อยละ 89 สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

590,000 

19 โครงการห้องสมุด 3 ดี ด าเนินการแล้ว 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การ

สื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 85 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 

แก้ปัญหา ร้อยละ 84 

3.  ผู้ เ รี ยนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารร้อยละ 89 

4. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ

งานอาชีพ ร้อยละ 88 

5. ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร้อยละ 87 

52,000 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

6. ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 

85 

20 โครงการโรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบล 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ 84 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพประจ าต าบล

เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง มีอิสระในการ

บริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล การมี

ส่วนร่วม และสร้างโอกาสให้นักเรียนการพัฒนา

ตนเองอย่างเต็มที ่

2. ร้อยละ 84 นักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

3.ร้อยละ 83 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข อ่าน

ออก เขียนได้ มีความรู้ด้านภาษา ทันเทคโนโลยีคิด

วิเคราะห์เป็น มีคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด 

4.ร้อยละ 84 นักเรียนและบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถ พร้อมท างานร่วมกับสังคมและ

ชุมชน 

5.ร้อยละ 87 มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี และ

สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 

6.ร้อยละ 82 ครู มุ่งสู่การพัฒนานักเรียนให้มี

คุณภาพมีทักษะชีวิตที่ดีน าความคิดและองค์ความรู้

ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7.ร้อยละ 86 นักเรียนให้มีสุขภาพกายและใจที่

แข็งแรง เป็นคนดี และมีจิตสาธารณะ  

8.ร้อยละ 84 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ที่มีคุณภาพ 

2,500 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา โรงเรียน

สุจริต 

ด าเนินการแล้ว 1.ร้อยละ  83 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.ร้อยละ  84 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  – ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์

สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

- 

 

 

 

สรุปประเมินโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงานบุคลากร 

ที่ ชื่อโครงการ 
สถานการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณที่

ใช้ไป 

(บาท) 

1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ค รู แ ล ะ

บุคลากร 

ด าเนินการแล้ว 1.ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

ความต้องการและความจ าเป็น 

2.ครูร้อยละ 90 น าความรู้จากการอบรม/สัมมนามา

ใช้ในการจัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.นักเรียนร้อยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

67,000 

 

 

 

 

 

 

5 
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สรุปประเมินโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงานงบประมาณ 

ที่ ชื่อโครงการ 
สถานการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ง า น

งบประมาณ  

ด าเนินการแล้ว 1.ครูร้อยละ 88 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. ครูร้อยละ 85 มีการจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  

68,000 

 

 

สรปุประเมินโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ ชื่อโครงการ 
สถานการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง/

ซ่อมแซม/พัฒนาภูมิทัศน์ 

อาคารสถานที่ 

ด าเนินการแล้ว 1.ครูร้อยละ 86 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. ครูร้อยละ 86 มีการจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

3.สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ร้อยละ 89 

258,000 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สถานการ

ด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

2 โครงการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ด าเนินการแล้ว 1.งานพัฒนาวิชาการร้อยละ 86 ได้ด าเนินการพัฒนาที่

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ร้อยละ 89 

3. ผู้มีส่วนเกี่วข้องร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และให้ข้อมูลสะท้อน กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้  

10,000 

3 โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน 

ชุมชน โรงเรียน 

ด าเนินการแล้ว 1.สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 89 

2.ครูร้อยละ 87 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. ผู้มีส่วนเกี่วข้องร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และให้ข้อมูลสะท้อน กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

15,000 

4 โครงการประสานสามัคคีอันดี

กับชุมชน 

ด าเนินการแล้ว 1.ผู้เรียนร้อยละ 86 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

และความเป็นไทย ร้อยละ 89 

2.ผู้เรียนร้อยละ 89 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ 

ความเป็นไทย  

3.ผู้เรียนร้อยละ 86 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 

แตกต่างและหลากหลาย  

4.ผู้เรียนร้อยละ 87 มีสุขภาพร่างกาย และจิตสงัคม  

2,000 
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บทท่ี 3 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค 
 1. การด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินการ 
 1.1 การจดัสรรงบประมาณล่าชา้ วงเงินงบประมาณในการด าเนินงานไม่ตรงตามแผนการปฏิบติัการ 
 1.2 สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การด าเนิน
โครงการชะงกัและตอ้งมีการปรับแผนการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
 2. การติดตามความกา้วหนา้การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ บุคลากรมีจ านวนจ ากดั และไม่
ค่อยเขา้ใจถึงความส าคญัของการรายงานผลการด าเนินโครงการ ส่งผลต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าแผน
ในงบประมาณถดัไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูรั้บผดิชอบโครงการปรับแผนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 2. บุคลากรในโรงเรียนควรมีความตระหนกัและให้ความส าคญัในการก ากบั ติดตาม ผลการด าเนิน
โครงการ 
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