
  

รอบ 6 เดือน (1  เมษายน 2563 – 30 กนัยายน 2563) 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประม าณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 
 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงงาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2562 – 30 
กันยายน) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้า และผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ มีการ
ด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ในไตรมาสที่ 
1 ( เมษายน – มิถุนายน 256๓) และไตรมาสที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) เพ่ือให้ทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและ
การบริหารแก่ผู้บริหารในการปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม และน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำยเชิงประมำณและคุณภำพ ผลด ำเนินงำน   
ไตรมำสที่ 1 

ผลด ำเนินงำน     
ไตรมำสที่ 2 

งบประมำณ
ได้รับทั้งหมด 

งบประมำณใช้
ในไตรมำสที่ 1 

งบประมำณใช้ 
ในไตรมำสที่ 2 

งบประมำณที่ใช้
ไป 

ปัญหำอุปสรรค 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

เพื่อพัฒนางา
ธุรการ/สารบรรณ 

1.ระบบงานธุรการของโรงเรียนไดร้ับการ
พัฒนา โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการ
บริการการประสานงาน ความรวดเร็ว 
ถูกต้องแม่นย า 
2.มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ท างานธุรการ
อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

1. ประชุมชี้แจง
กิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

1. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

40,000 - 25,430 25,430  

2 พัฒนางานแผนงาน
และงบประมาณ 

ด้ำนปริมำณ : 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการด าเนนิงาน
แผนงานและงบประมาณครบถ้วน 
ด้ำนคุณภำพ : 
2. การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนงานและงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพ 

1. ประชุมอนมุัติ
โครงการ 

2. ส ารวจรายการ
วัสดุอุปกรณ์ที่ขาด
แคลนและต้องการใช้ 

1. ขออนุมัติ
ซื้อ 

2. ก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

19,346 - 9,090 9,090  

3 จัดท าแผน 

ปฏิบัติการประจ าป ี

ด้ำนปริมำณ : 
1. มีแผนปฏิบัตริาชการของโรงเรยีน
จ านวน 20 เล่ม 
2. มีการรายงานผลการด าเนินงานเมื่อ
สิ้นปกีารศึกษา 4 กลุ่มงาน 8 กลุม่สาระ
การเรยีนรู้  
ด้ำนคุณภำพ : 
การด าเนินงานจดัท าแผนปฏิบัติการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. รวบรวมปัญหา
อุปสรรคจากการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา 

2. จัดท าเอกสาร
ประกอบการจดัท า
แผนปฏิบัติการ 

3. ประชุม จดัท าแผน 

ปฏิบัติการสรุปและ
จัดสรงบประมาณ 

1. รวบรวม
ข้อมูลจากกลุม่
งาน/กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ จ า
ท าแผนปฏิบัติ
การราชการ
ประจ าป ี

15,000 6,800 3,200 10,000  

4 พัฒนางานบริหาร
การเงินและการ
บัญช ี

1. ด าเนินการเงินและการบญัชี 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ท างาน 
ด้านการเงินและการบัญชีอย่างทันสมัย 

1. ประชุมช้ีแจง
กิจกรรมแต่งตั้ง
คณะท างาน  
2. ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

1. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

30,000 - 23,460 23,460  



 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำยเชิงประมำณและคุณภำพ ผลด ำเนินงำน   
ไตรมำสที่ 1 

ผลด ำเนินงำน     
ไตรมำสที่ 2 

งบประมำณ
ได้รับทั้งหมด 

งบประมำณใช้
ในไตรมำสที่ 1 

งบประมำณใช้ 
ในไตรมำสที่ 2 

งบประมำณที่ใช้
ไป 

ปัญหำอุปสรรค 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ (ต่อ) 
5 พัฒนางานบริหาร

พัสดุและสินทรัพย ์
1. การปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายก รัฐมนตรีว่าดว้ยการ
พัสดุและเป็นระบบ 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 
ครบถ้วน 

1. ส ารวจรายการ
วัสด ุ
2. สืบราคาวัสดุจาก
ร้านค้า 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ 

1. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

34,000 - 8,830 8,830  

6 พัฒนางานปฏิคม 1. ให้บริการแกผู่้มาติดต่อประสานงาน 
รวมถึงการประชุม อบรม และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

1. ประชุมชี้แจง
กิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

1. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

40,000 - 12,650 12,600  

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

7 ปรับปรุงซ่อมแซม
วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน 

ด้ำนปริมำณ : 
1. กลุ่มบริหารงานบุคคลบริหารจดัการ
อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
 

1. ส ารวจความ
ต้องการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ 
2. จัดท าเอกสาร 

รายงานขอจัดซื้อตาม
แบบฟอร์มและ
ขั้นตอนงานพัสด ุ

1. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

5,000 - 1,500 1,500  

8 ไหว้ครู  1. นักเรียนร้อยละ 80 ให้ความรว่มมือใน
การจัดกิจกรรมวันไหว้คร ู
2. นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักถึง
ความส าคญัของวันไหว้ครมูากขึ้น 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีจติส านึกที่จะ
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามไว ้
 

1. ประชุมชี้แจง
กิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 

3. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 
4. ประเมินผล 
5. สรปุ 
รายงานผล 
 

 
 

 

4,000 - 4,000 4,000  



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำยเชิงประมำณและคุณภำพ ผลด ำเนินงำน   
ไตรมำสที่ 1 

ผลด ำเนินงำน     
ไตรมำสที่ 2 

งบประมำณ
ได้รับทั้งหมด 

งบประมำณใช้
ในไตรมำสที่ 1 

งบประมำณใช้ 
ในไตรมำสที่ 2 

งบประมำณที่ใช้
ไป 

ปัญหำอุปสรรค 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (ต่อ) 
9 ประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน 

1. คณะครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียน 
และนักเรียนทุกคนในโรงเรียน       
สุวรรณภมูิวิทยาลยั 

2. เพื่อให้สรา้งสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครู
นักเรียนและผู้ปกครอง 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคดิ
เกี่ยวกับเด็กร่วมกัน 

1. ประชุมชี้แจง
กิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 

3. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 
4. ประเมินผล 
5. สรปุ 
รายงานผล 

30,000 - 30,000 30,000  

10 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
เพื่อพัฒนางาน
ส านักงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

ด้ำนปริมำณ :  
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
และปกครอง ร้อยละ 80 มาใช้บริการ 
2. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีใน
ส านักงานมีอุปกรณ์เครื่องใช้อย่าง
ครบถ้วน 
ด้ำนคุณภำพ : 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
และผูป้กครองมีความพึงพอใจในการใช้
บริการมากขึ้น 
2. วัสดุ ครุภณัฑ์ ส านักงานมีความทันสมัย 
และสมบูรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

1. วางแผนเขียน
โครงการ 
2. เสนอโครงการ 
 

3. อนุมัติ
โครงการ 
4. ด าเนิน
โครงการ 
5. ประเมินผล
โครงการ สรุป
และ 
รายงานผล 

5,000 - 5,000 5,000  

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ภายในส านักงาน
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

1.นักเรยีน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับ
การบริการจากกลุม่งานบริหารทั่วไปโดย
การจัดด าเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับ
การบริการเกิดความความพึงพอใจ 

1. ประชุมวางแผน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบและด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

1. ประชุม
ช้ีแจง 

2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

50,000 - 17,300 17,300  

 
 

 



 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
เป้ำหมำยเชิงประมำณและคุณภำพ ผลด ำเนินงำน   

ไตรมำสที่ 1 
ผลด ำเนินงำน     
ไตรมำสที่ 2 

งบประมำณ
ได้รับทั้งหมด 

งบประมำณใช้
ในไตรมำสที่ 1 

งบประมำณใช้ 
ในไตรมำสที่ 2 

งบประมำณที่ใช้
ไป 

ปัญหำอุปสรรค 

กลุ่มบริหำรทั่วไป (ต่อ) 
12 จัดซื้อเวชภณัฑ ์ นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชน 

ได้รับการบริการจากงานอนามยั โดยการ
จัดด าเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับ
การบริการเกิดความความพึงพอใจ 

1. ประชุมวางแผน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

2. ประชุม
ช้ีแจง 
3. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

25,000 - 11,200 11,200  

13 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ 

1. อาคารเรียน 5 หลัง 
2. อาคารประกอบ 11 หลัง 
- โรงฝึกงาน 3 หลัง 
- หอประชุม 1 หลัง 
- อาคารชั่วคราว 2 หลัง 
- ห้องน้ า 5 หลัง 

1. ประชุมวางแผน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุม
ช้ีแจงและ
ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

410,000 
(งบผูกพัน) 

- 118,800 118,800  

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. จัดสวนหย่อมด้านหน้าอาคาร 
ศรีภูมติลอดแนวอาคาร 
2. จัดสวน หย่อมที่ให้ความร่มรื่น 
สวยงาม มีบรรยากาศเข้ากับสภาพ 
แวดล้อมของ 

1. ส ารวจพื้นท่ี และ
เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัต ิ
 

1. ประชุม
คณะกรรมการ 
และจัดซื้อวัสดุ
ด าเนินการ
ตามกิจกรรม 

20,000 - 11,235 11,235  

กลุ่มบริหำรวชิำกำร 
15 ปฐมนิเทศนักเรยีน

ใหม่ 
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภมูิใจใน 
สถาบันที่ตนศึกษา 

1. ประชุมครูเตรียม
งาน 
2. ขออนุมัติโครงการ 

1. ด าเนินตาม
โครงการ 

6,000 - 5,900 5,900  

16 ปรับปรุง 
ห้องวัดผล 

1. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จ านวน 3 ตัว 
2. มีตูเ้หล็กเก็บเอกสารสูงระดับหน้าต่าง 
จ านวน 4 หลัง 
3. ป้ายแขวนบอกช่ืองานต่าง ๆ 
4. ไวนลิบุคลากรงานวัดผล 
5. วัสดสุ านักงาน 27 รายการ 
 

1. ประชุมครูเตรียม
งาน 
2. ขออนุมัติโครงการ 

1. ด าเนินตาม
โครงการ 

237,424 - 194,530   

 



 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
เป้ำหมำยเชิงประมำณและคุณภำพ ผลด ำเนินงำน   

ไตรมำสที่ 1 
ผลด ำเนินงำน     
ไตรมำสที่ 2 

งบประมำณ
ได้รับทั้งหมด 

งบประมำณใช้
ในไตรมำสที่ 1 

งบประมำณใช้ 
ในไตรมำสที่ 2 

งบประมำณที่ใช้
ไป 

ปัญหำอุปสรรค 

กลุ่มบริหำรวชิำกำร (ต่อ) 
17 อบรมพัฒนาครู

ส าหรับการสร้างสื่อ/
นวัตกรรม 

ประกอบการเรียน
การสอน 

ครูมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดการเรยีนรู้ทุกกลุม่สาระ 

1. เสนอโครงการ 
2. เตรียมเอกสาร
ประกอบ 
3. ด าเนินการอบรม
และประเมินผลการ
อบรม 

 25,000 25,000 - 25,000  

18 จัดหาสื่อและวสัดุ
อุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนคณติศาสตร ์

1. มีสื่อวัสดุอุปกรณ์พร้อมและเพยีงพอ
ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 95 
2.นักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 95 
3. ครูในกลุม่สาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์สามารถจดัการเรียนการ
สอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูง 

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 

2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

40,000 - 26,750 26,750  

19 การจัดหาวสัดุ
ส านักงานกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

ด้ำนคุณภำพ :ห้องปฏิบัติการฟิสกิส์  
เคมี  ชีวะมีสภาพแวดล้อมและบรกิาร
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู ้
ด้ำนปริมำณ: 
ครู-อาจารย์ นักเรียนและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวัสดุครุภณัฑ์ครบถว้น 

1. ประชุมครูใน
กลุ่มสาระ 
2. ส ารวจวัสดุ-
อุปกรณ์ที่จ าเป็น
และจ านวนที่ต้องใช้ 
3. แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

1. สืบราคาวัสดุ
อุปกรณ ์

2. ด าเนินตาม
กิจกรรม 

70,000 - 29,630 29,630  

20 วันส าคัญ  
 
 

นักเรียนและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัต่าง ๆ 
ร้อยละ ๙๕ 

1. ประชุมครูเตรียม
งาน 
2. ขออนุมัติ
โครงการ 
 

1. ด าเนินตาม
โครงการ  
วันแม่แห่งชาติ 
วันมาฆบูชา 
 

27,000 - 25,635 25,635  

 
 



 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำยเชิงประมำณและคุณภำพ ผลด ำเนินงำน   
ไตรมำสที่ 1 

ผลด ำเนินงำน     
ไตรมำสที่ 2 

งบประมำณ
ได้รับทั้งหมด 

งบประมำณใช้
ในไตรมำสที่ 1 

งบประมำณใช้ 
ในไตรมำสที่ 2 

งบประมำณที่ใช้
ไป 

ปัญหำอุปสรรค 

กลุ่มบริหำรวชิำกำร (ต่อ) 
20    วันเฉลิมประ

ชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10 

     

21 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสื่อการเรียน
การสอนนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1. นักเรียนโรงเรียนสุวรรณภมูิวิทยาลัย 
ทุกคน 
ด้ำนคุณภำพ : 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ  โรงเรยีนสวุรรณ
ภูมิวิทยาลยั จัดการเรยีนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการวาง
แผนการท างาน
ร่วมกัน 

1.จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ 

21,500 - 8,500 8,500  

 

 


