
 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี  ๒๕๖๕   รอบ ๖ เดือนแรก 

 
  

 

 



 

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 

๓๕,๕๓๔ 
 

๘,๖๘๖ 
 

๒,๑๖๐ 
 

๑๐,๘๔๖  

2 พัฒนางานแผนงาน
และงบประมาณ 

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

1. ประชุมอนุมัติ
โครงการ 

2. ส ารวจรายการ
วัสดุอุปกรณ์ที่ขาด
แคลนและต้องการใช้ 

1. ขออนุมัติ
ซื้อ 

2. ก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

๑๖,๐๐๐ ๘,๕๐๐ - ๘,๕๐๐  

3 จัดท าแผน 

ปฏิบัติการประจ าป ี

ด้ำนปริมำณ : 
1. มีแผนปฏิบัตริาชการของโรงเรยีน
จ านวน 20 เล่ม 
2. มีการรายงานผลการด าเนินงานเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 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 ี

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐  

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 

๒๘,๐๐๐ 
 

๕,๙๗๐ 
 

- ๕,๙๗๐ 
 

 



 

 

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 

๒๘,000 ๙,๓๓๕ 
 

๕,๐๕๕ 
 

๑๔,๓๙๐  

6 พัฒนางานปฏิคม 1. ให้บริการแกผู่้มาติดต่อประสานงาน 
รวมถึงการประชุม อบรม และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

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

1. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

๓๕,๐๐๐ ๑๔,๘๕๐ 
 

- ๑๔,๘๕๐  

๗ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อซ่อมแซม
พัฒนางาน
ยานพาหนะ 

๑.ยานพาหนะจ านวน ๕ คัน 
ได้รับการบ ารุงซ่อมแซม 
๒.ยานพาหนะ 
ทุกคันสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

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

1. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

๓๐,๐๐๐ - ๑๗,๘๑๘ ๑๗,๘๑๘  

๘ พัฒนาปรับปรุง
ส านักงานกลุ่ม

บริหารงบประมาณ
และแผนงาน 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของคณะครู นักเรยีน
และ   บุคลากรในโรงเรียนมาใช้บริการ 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของคณะครู ที่ปฏบิัติ
หน้าท่ีในส านักงานมีอุปกรณ์เครื่องใช้
อย่างครบถ้วน 
๓) ผู้ที่มาขอรับบริการมีความพึงพอใจ
มากขึ้น 
๔) วัสดุ ครภุณัฑ์ ส านักงาน มีความ
ทันสมัยและสมบูรณ์  ใช้งานได้อยา่งมี       
ประสิทธิภาพ 
 

๑) ประชุมชี้แจง
กิจกรรม 
๒) แต่งตั้ง
คณะท างาน 
๓) ส ารวจวัสดุ
ส านักงานเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 

1. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

3๑,๙๗๘ 
 

- ๒,๑๖๐ 
 

๒,๑๖๐ 
 

 



 

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  
๙ จัดซื้อวัสดุ 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน 

ด้ำนปริมำณ : 
๑.กลุ่มบริหารงานบุคคลบริหารจดัการ
อย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ
เหมาะสม 
ด้ำนคุณภำพ : 
๑.โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหาร
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

รายงานขอจัดซื้อตาม
แบบฟอร์มและ
ขั้นตอนงานพัสด ุ

1. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

๓๙,๕๑๒ - ๒๐,๘๔๒ 
 

๒๐,๘๔๒ 
 

 

๑๐ 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 
 

๑. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 
๒. ประเมินผล 
๓. สรปุ 
รายงานผล 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

 

๑๑ ประชุมผูป้กครอง
นักเรียน 

๑.คณะครูบคุลากร  
ผู้ปกครองนักเรยีนและนักเรยีนทุกคน 
ในโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
๒.เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครู
นักเรียนและผู้ปกครอง 
 

1. ประชุมชี้แจง
กิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 

๑. ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 
๒. ประเมินผล 
๓. สรปุ 
รายงานผล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐  

๑๒ การพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ด้ำนปริมำณ: 
๑.บุคลากรงานระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๕ 
ด้ำนคุณภำพ: 
๑. บุคลากรงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความพึงพอใจในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

1. วางแผนเขียน
โครงการ 
2. เสนอโครงการ 
๓. อนุมัติโครงการ 

๓. ด าเนิน
โครงการ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

 



 
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  
1๓ 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 

21,767 ๑๐,๐๕๕ 
 

- ๑๐,๐๕๕ 
 

 

๑๔ พัฒนา ปรับปรุง  
ซ่อมแซม 
อาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านปริมาณ 
๑.อาคารเรียน ๕ หลัง 
๒.อาคารประกอบ ๑๑ หลัง 
ด้ำนคุณภำพ 
๑) ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสะอาด รม่รื่น 
สวยงาม  
๒) อาคารเรียน อาคารประกอบ และ
ครุภณัฑ์อาคารเรยีน อยู่ในสภาพที่ใช้ได้
งานดี  

1. ประชุมวางแผน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบและด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

1. ประชุม
ช้ีแจง 

2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๔,๘๖๙ ๖๓,๗๘๕ ๒๖๘,๖๕๔  

๑๕ พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 

ด้ำนปริมำณ 
๑.นักเรียนร้อยละ๘๕ 
๒.บุคลากรในสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้บริหารร้อยละ ๘๕ 
๓. มีวัสดุ อุปกรณภ์ายในกลุ่มบรหิาร
ทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๕ 
ด้ำนคุณภำพ 
เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงาน 
โสตทัศนศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 
และมีคณุภาพ 

๑) ประชุมวางแผน 
๒) แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
๓) ประชุมชี้แจง 

๑. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๓๕,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

- ๙,๐๐๐ 
 

 

๑๖ กิจกรรม Back to 
school 

เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงาน Back to 
schoolให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

๑. ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตัง้
คณะกรรมการ 

ด าเนิน
กิจกรรมตาม 
โครงการ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  



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 

 
17 โรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste 
School ) 

เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงาน โรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ให้มีประสิทธิภาพและมีคณุภาพ 

๑. ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ด าเนินการ
ตามโครงการ 

๑๕,๐๐๐ 
 

- ๖๗๕ ๖๗๕  

๑๘ งานผ้าประดับและ
ดอกไม้ 

เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานพฒันา
งานผ้าประดับและดอกไม้ให้มี
ประสิทธิภาพและมีคณุภาพ 

๑) ประชุมชี้แจง
โครงการ 
๒) แต่งตั้ง
คณะท างาน 

  

๓) ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

๓๐,๐๐๐ ๓,๙๗๕ 
 

๒๗,๐๐๐ 
 

๓๐,๙๗๕  

๑๙ จัดซื้อยา-เวชภัณฑ์
ยาและอุปกรณ์
ทางการแพทย ์

นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชน 
ได้รับการบริการจากงานอนามยั โดยการ
จัดด าเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับ
การบริการเกิดความความพึงพอใจ 

1. ประชุมวางแผน 

๒.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

๑. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

๒๐ พัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
หอประชุม และป้าย
ช่ืออาคารเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑) ปรับปรุงปรุงหน้าเวทีหอประชุม ให้ได้
มาตรฐาน 
๒) มีป้ายช่ืออาคารเรียน ๕ หลัง พร้อม
จัดสวนหย่อม ๕ สวน 
ด้านคุณภาพ 
๑) เวทีหน้าหอประชุม ตกแต่งภายใน 
ติดผ้าม่าน สวยงาม 
๒) ป้ายช่ืออาคารเรียน ๕ หลัง พร้อมจัด
สวนหย่อม ๕ สวน มีความสวยงามเป็น
เอกภาพ  
 

1. ประชุมวางแผน 

๒.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

๑. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๙๑๐ 
 

- ๒๐,๙๑๐ 
 

 



 
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  
๒๑ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จัดซื้อวัสดสุ านักงานท่ีจะใช้ตลอดปี

การศึกษา 

๑.  ประชุมครูที่
เกี่ยวข้องวางแผน
โครงการ น าเสนอ
ผู้บริหาร 
๒. ก าหนดหน้าท่ีที่
ต้องรับผิดชอบ 
วางแผนงาน และ
มอบหมายงาน 

๓. ด าเนินการ
พัฒนาส านักงาน
กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

 

๑๐,๐๐๐ 1,200 
 

- 1,200 
 

 

๒๒ ปฐมนิเทศนักเรยีน
ใหม่ 

นักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๕         
มีความรักและศรัทธาในสถานบัน   
 

๑. ประชุมครูเตรียม
งาน 
๒. ขออนุมัติ
โครงการ 
 

๑. ด าเนินตาม
โครงการ 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  

๒๓ การจัดท า
แบบฟอร์มและ    
ใบค าร้องในการ
ด าเนินงานทะเบียน
ทุกประเภท 

ด้านปริมาณ : 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๑๐๐  
ได้ใช้บริการและเข้าระบบงานทะเบียน
นักเรียน 
ด้านคุณภาพ : นักเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และผู้ปกครอง ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไปมีความพึงพอใจในการใช้
บริการงานทะเบยีนนักเรยีนและเทียบ
โอน 
 

๑) จัดเตรียม
เอกสารใบมอบตัว 
และใบลงทะเบียน  

 

๑) จัดท า
แบบฟอร์มและ
ใบค าร้องในการ
ด าเนินงานทุก
ประเภทของงาน
ทะเบียนนักเรียน 
 

๑,5๒๐ 
 

- ๑,5๒๐ 
 

๑,5๒๐ 
 

 

 



 
 

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) 
2๔ การจัดท าทะเบียน

เล่มใหญ่และ
จ าหน่ายนักเรียนให้
เป็นปัจจุบัน 

ด้านปริมาณ : 
ครูและนักเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ได้ใช้ บริการและเข้า
ระบบงานทะเบยีนนักเรียนฯ 
ด้านคุณภาพ : 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผูป้กครองร้อยละ๘๐ขึ้นไป มคีวาม
พึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียน 

๑) จัดท าทะเบยีน
รายชื่อนักเรียนตาม
ช้ันเรียน ส าหรับ
การใช้งานและ
บริการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง  
 

๑) จัดท า
ทะเบียนนักเรียน
ที่แขวนลอย 
๒) จัดท าสถติิ
จ านวนนักเรียน
และการจ าหน่าย
นักเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 

๑,๙๓๐ 
 

- ๑,๙๓๐ 
 

๑,๙๓๐ 
 

 

๒๕ การจัดท าเอกสาร
ย้ายและหลักฐาน
เอกสารทาง
การศึกษา กรณียัง
ไม่ส าเร็จการศึกษา 

ด้านปริมาณ : 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้ใช้บริการ
และเข้าระบบงานทะเบียนนักเรียนฯ  
ด้านคุณภาพ : 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูป้กครอง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
มีความพึงพอใจ ในการใช้บริการงาน
ทะเบียนฯ 

๑) จัดท าเอกสาร
นักเรียนย้ายเข้า - 
ย้ายออก 

 ๑๗,๒๘๐ 
 

- ๕,๗๖๐ 
 

๕,๗๖๐ 
 

 

๒๖ กิจกรรมปรับปรุง
ห้องวัดผล 

๑.ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จ านวน ๓ ตัว 
๒.มีตูเ้หล็กเก็บเอกสารสูงระดับหน้าต่าง
จ านวน ๔ หลัง 
๓.ป้ายแขวนบอกช่ืองานต่าง ๆ 
๔.ไวนลิบุคลากรงานวัดผล 
๔.วัสดุส านักงาน ๒๗ รายการ 

๑. ปรับปรุง
วางแผน   
๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

๑. ประชุมชี้แจง 
๒ ด าเนินการ
ตามกิจกรรม
โครงการ 

๒๙๐,๓๒๖ 1๖,2๑๕ 
 

๓๕,๐๗๐ 
 

๕๑,๒๘๕ 
 

 



 

 
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) 
2๗ โครงการบริหาร

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
การสื่อสาร  
ICT 

๓.๑ เชิงปริมาณ  
๓.๑.๑  มีเครื่องระบบอินเทอร์เนต็ที่

ทันสมัย  
๓.๑.๒  มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑไ์ว้

บริการครู นักเรียน และบุคลากรของ
โรงเรียน  
๓.๑.๓ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน

ได้ข้อมลูข่าวสารของโรงเรยีน 
๓.๑.๔ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 

ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอินเตอรเ์น็ตเพิ่มมาก
ขึ้น 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ บุคลากรใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมลูและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเองได ้
๓.๒.๒ มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ

ทางโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
๓.๒.๓ มีการพัฒนาระบบเครือข่าย

สารสนเทศและ เทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓.๒.๔ โรงเรียนมีห้องอิเล็กทรอนกิส์

มัลตมิีเดยี 
 

๑. ขออนุมัติ
โครงการ 
๒. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการและ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

๑. ด าเนินตาม
โครงการ 

 

๒๕๕,๗๕๐ 
 

๑๕๔,๙๐๐ 
 

๔๓,๙๙๐ ๑๙๘,๘๙๐ 
 

 



 

 
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) 
๒๘ จัดซื้อเครื่องขยาย

เสียงและวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อพัฒนา
งานส านักงานงาน
แนะแนวและกยศ. 

ด้านปริมาณ  
1. ร้อยละ 80  ของคณะครู นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนมาใช้บริการ 
2. ร้อยละ 80 ของคณะครูที่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีในส านักงานมีอุปกรณ์ใช้อย่าง
ครบถ้วน 
ด้านคุณภาพ  
1. ผู้ที่มาขอรับบริการมีความ 
พึงพอใจมากข้ึน 
 2. วัสดุ ครุภณัฑ์ ส านักงานมคีวาม
ทันสมัย และสมบูรณ์ ใช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ขออนุมัติ
โครงการ 
๒. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการและ
แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

๑. ด าเนินตาม
โครงการ 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

1,๕๐๐ 
 

- 1,๕๐๐ 
 

 

๒๙ โครงการพัฒนา 
การเรยีนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ด้านปริมาณ: 
๑.กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยมวีัสดุ 
อุปกรณ์ที่สะดวกในการท างานและการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่
ได้รับส าเร็จตามเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๕ 
ด้านคุณภาพ: 
๑.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น 
๒.นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใฝรู่้ 
ใฝ่เรียน 

๑. ขออนุมัติ
โครงการ 
๒. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการและ
แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๑. ด าเนินตาม
โครงการ 
 

๔๔,๔๒๕ 
 

๔๔,๓๕๖ - ๔๔,๓๕๖  

 

 



 
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) 
๓๐ โครงการพัฒนา

ทักษะ 
ทางภาษาไทย 
กิจกรรม 
วันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย 

๑.ครูและบุคลากร   
ร้อยละ ๙๐เข้าร่วมกจิกรรม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๘ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๑. ขออนุมัติ
โครงการ 
๒. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการและ
แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๑. ด าเนินตาม
โครงการ 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

 

๓๑ โครงการรักการอ่าน
การเขียน 

๑.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ร้อยละ ๙๘เข้าร่วมกจิกรรม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๘เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ: 
๑.นักเรยีนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ทุกคนได้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 
๒.นักเรยีนทุกคนใช้ภาษาสื่อสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีนิสยัรักการ
อ่านการเขียน 

๑. ขออนุมัติ
โครงการ 
๒. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการและ
แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๑. ด าเนินตาม
โครงการ 
 

๒๕,๕๗๕ 
 

๒๕,๕๗๕ 
 

- ๒๕,๕๗๕ 
 

 

๓๒ จัดหาสื่อและวสัดุ
อุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนคณติศาสตร ์

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

1. ประชมุวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 

2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒๔,๕๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 

๒๖,๐๐๐ 
 

 

 



 
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) 
๓๓ สัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร ์
เชิงปริมาณ: 
นักเรียนและครเูข้าร่วมกจิกรรม  
ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ : 
นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อวิชา 
วิทยาศาสตร์ นักเรยีนมีความ 
พึงพอใจในกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 

2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๔๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

 

๓๔ แข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ระดับ 
สพม. 

เชิงปริมาณ : 
๑.นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ ๙๐ 
ด้านคุณภาพ  
๒.นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์  
๓.นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม
วิทยาศาสตร ์

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 
2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการน า
นักเรียนแข่งขัน
ทักษะ 

๑๐,๐๐๐ 
 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

๓๕ การจัดหาวสัดุ
ส านักงานกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏบิัติงาน
อย่างเพียงพอ 

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 
2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๓๐,๐๐๐ ๒๘,๘๙๕ 
 

- ๒๘,๘๙๕ 
 

 

 

 

 



 
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) 
๓๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์

หน้าอาคารโนนจมื่น 
๑.พันธ์ไมด้อกไม้ประดับ 
อย่างน้อย ๑๕ สายพันธ์ 
๒.มีเฟิน อย่างน้อย  
๑๐ ชนิด 

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 
2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๓๗ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑.วัสดุส านักงาน๘ รายการ 1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 
2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

4๓,๐๐๐ ๓๓,๔๐๐ 
 

- ๓๓,๔๐๐ 
 

 

๓๘ วันส าคัญ  
 
 

นักเรียนและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัต่าง ๆ 
ร้อยละ ๙๕ 

1. ประชุมครูเตรียม
งาน 
2. ขออนุมัติ
โครงการ 
 

1. ด าเนินตาม
โครงการ  
วันแม่แห่งชาติ 
วันมาฆบูชา 
วันเฉลิมประ
ชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10 

27,000 - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๓๙ โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องเรียน สื่อ
การเรยีนการสอน
สาระทัศนศิลป์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

ด้านปริมาณ : 
๑.นักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยทุก
คน 
ด้านคุณภาพ : 
๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 
2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๒๕,๐๐๐ 
 

- ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐  

 



 

 
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) 
๔๐ 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 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

- ๒๕,๐๐๐ 
 

 

๔๑ ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะความสามารถ
ด้านดนตรีสากลและ
วงโยธวาทิต 

1. นักเรียนโรงเรียนสุวรรณภมูิวิทยาลัย 
ทุกคน 
ด้ำนคุณภำพ : 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ  โรงเรยีนสวุรรณภูมิ
วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการวาง
แผนการท างาน
ร่วมกัน 

1.จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๗๓๕ 
 

- ๒๐,๗๓๕ 
 

 

๔๒ จัดหาสื่อและ
อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา ของ
ภาษาอังกฤษ 

มีวัสดุ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๓ 
 

1. เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการวาง
แผนการท างาน
ร่วมกัน 

1.จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ 

๔๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐ 
 

- ๓,๕๐๐ 
 

 

๔๓ กิจกรรมจดัค่าย
ภาษาอังกฤษ 

๑.นักเรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕ 

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 
2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๑๕,๐๐๐ 
 

- ๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

 



 

 
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) 
๔๔ กิจกรรมพิธีทบทวน 

ค าปฏิญาณและสวน
สนามเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

๑.ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรยีนสุวรรณมิ
วิทยาลัยทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 
2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐  

๔๑ กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ-
อุปกรณ์ส านักงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ด้านปริมาณ 
-บุคคลในสถานศึกษารวมทั้งผู้บรหิาร 
จ านวน ๑๒๕ คน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน ๑๕ 
คน 

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบและ
ด าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจง 
2. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๘,๔๓๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๐,๔๓๐ 
 

 

 

 

 


