
รายงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายความส าเร็จตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ 
การด าเนินการพิจารณาในรูปของคณะกรรมการ โดยก าหนดโครงการ / กิจกรรมที่ส าคัญในการด าเนินงานต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้น 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้
ด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการ จ านวน 70 โครงการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในกรอบวงเงิน  2,300,466.62 บาท  (สองล้านสามแสนสี่ร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1.งบกลาง   

1.1  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว                     99,450.00   บาท  
1.2  ค่าสาธารณูปโภค                    250,000.00    บาท 
1.3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรมหลัก            556,306.65   บาท  
1.4 กันเพ่ือจ่ายค่าถมดิน (งบเหลื่อมปี)                     9,450.00   บาท 

 2. งบส ารองจ่าย                       110,820.80    บาท 
3. งบด าเนินการ                     1,274,439.17    บาท 

    3.1  งบบริหารงานวิชาการ                    597,219.59    บาท 
   3.2  งบกิจการนักเรียน                     186,097.80    บาท 
   3.3  งบบุคคล                      216,654.66    บาท 
    3.4  งบบริหารงานทั่วไป                     184,975.00    บาท 
    3.5  งบบริหารงานงบประมาณ                       64,003.34    บาท 
    3.6  งบทวิศึกษา                        25,488.78   บาท 
 

ตามปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ได้ก าหนดให้รายงานความก้าวหน้าและ ผลการด าเนิน 
โครงการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาส 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) มีโครงการที่ได้ด าเนินการในรอบ 6 เดือน จ านวนทั้งสิ้น 
70 โครงการ โดยมีโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 11 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 59 โครงการ  
รายละเอียดตามตารางสรุปการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน จากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการใช้เงินในโครงการ รอบ 6 เดือน จากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
การด าเนินงานตามโครงการ  

โครงการที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
 

 
ยอดจัดสรร 

 
 
 
 

ยอดคงเหลือ 

 
 

 
ยังไม่ด าเนินงาน
ตามโตรงการ 

 
 
 

ก าลังด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ด าเนินงานตาม
โครงการแล้ว 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่งสรุป
โครงการ 

ยังไม่ส่ง
สรุป

โครงการ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
วช01 พัฒนาระบบงานวิชาการ 124,000.00 14,220.00  √   ครูนิตยา 
วช02 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 67,000.00 49,805.00  √   ครูลีลาวดี 
วช03 ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 20,000.00 00    √ ครูรุ่งโรจน์ 
วช04 เรารัก ส.จ.พ. 23,000.00 3,000.00    √ ครูลีลาวดี 
วช05 แนะแนวเข้มแข็ง 18,000.00 3,000.00  √   ครูอาทิตย์ 
วช06 รับนักเรียนปีการศึกษา 2562 12,000.00 12,000.00 √    ครูอาทิตย์ 
วช07 ห้องสมุดมีชีวิต สร้างความคิด สร้างปัญญา  74,800.00 3,200.00  √   ครูณัฐดารัตน์ 
วช08 องค์กรเข้มแข็งด้วยระบบสารสนเทศ 23,000.00 23,000.00 √    ครูพัชราภรณ์ 
วช09 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 6,000.00 6,000.00 √    ครูไพรวัลย์ 
วช10 ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 53,000.00 3,000.00  √   ครูไพรวัลย์ 
วช11 พัฒนาระบบงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 5,000.00 5,000.00 √    ครูธนญา,ครูคณิตตา 
วช12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2,000.00 00    √ ครูณัฐดารตัน,์ครูชญาดา 

วช13 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 10,400.00 10,400.00 √    ครูภัทราวดี,ครูนิตยา 
วช14 พัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 7,500.00 3,500.00  √   ครูวารินทร์ 
วช15 พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 10,000.00 10,000.00 √    ครูกุสุมา 
วช16 พัฒนากลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6,000.00 6,000.00 √    ครูเก้ือกูล 
วช17 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 20,000.00 3,000.00  √   ครูอเทตยา 
วช18 พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 10,000.00 10,000.00 √    ครูเสริมศักดิ์ 
วช19 โรงเรียนวิถีพุทธ 7,000.00 7,000.00 √    ครูลีลาวดี 
วช20 พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 40,519.59 40,519.59 √    ครูกุสุมา 
วช21 นิเทศภายในเข้มแข็ง 8,000.00 8,000.00 √    ครูนิตยา 



 
 
 

  
การด าเนินงานตามโครงการ  

โครงการที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
 

 
ยอดจัดสรร 

 
 
 
 

ยอดคงเหลือ 

 
 

 
ยังไม่ด าเนินงาน
ตามโตรงการ 

 
 
 

ก าลังด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ด าเนินงานตาม
โครงการแล้ว 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่งสรุป
โครงการ 

ยังไม่ส่ง
สรุป

โครงการ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
วช22 เปิดบ้าน สจพ. 50,000.00 00    √ ครูอเทตยา 
วช23 ส.จ.พ. สานฝันปันโอกาส (เงินรายได้)  10,000.00   10,000.00  √    ครูกุสุมา 
วช24 โครงการทุนการศึกษา (เงินทุนการศึกษา)  150,000.00   150,000.00  √    ครูณัฐดารัตน์ 
วช25 พัฒนางาน กยศ. (กองทุน กยศ.)  12,300.00   12,300.00  √    ครูพัชราภรณ์ 
วช26 เรียนรู้สู่อาชีพ  (เงินปัจจัยพื้นฐาน)  25,000.00  80,000.00  √   ครูอเทตยา 
วช27 ทวิศึกษาพัฒนาชาติ  (งบทวิศึกษา)  25,488.78  25,488.78 √    ครูลีลาวดี 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
บท01 โครงการปรับปรุงระบบประปา 20,000.00 20,000.00 √    ครูพนัส 
บท02 โครงการซ่อมบ ารุงห้องน้ า-ห้องส่วม  13,285.00  00    √ ครูพนัส 
บท03 โครงการซ่อมบ ารุงรถโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  20,000.00  14,260.00  √   ครูภัทราวดี 
บท04 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ  10,000.00  113  √   ครูภัทราวดี 
บท05 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด  21,190.00  7,550.00  √   ครูภัทราวดี 
บท06 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์  5,000.00  2,100.00  √   ครูภัทราวดี 
บท07 โครงการซ่อมบ ารุงรถเข็ญรถตัดหญ้า  2,500.00  990  √   ครูภัทราวดี 
บท08 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล  10,000.00  00    √ ครูเก้ือกูล 
บท09 โครงการจัดซื้อยาและเวชภันฑ์(กิจกรรม อย.น้อย)  3,000.00  3,000.00 √    ครูเก้ือกูล 
บท10 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายโรงเรียน  50,000.00  50,000.00 √    ครูอาทิตย์ 



 

  
การด าเนินงานตามโครงการ  

โครงการที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
 

 
ยอดจัดสรร 

 
 
 
 

ยอดคงเหลือ 

 
 

 
ยังไม่ด าเนินงาน
ตามโตรงการ 

 
 
 

ก าลังด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ด าเนินงานตาม
โครงการแล้ว 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่งสรุป
โครงการ 

ยังไม่ส่ง
สรุป

โครงการ 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
บท11 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์  20,000.00  20,000.00 √    ครูอรณิชชา 
บท12 โครงการพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา  5,000.00  00    √ ครูชาตรี 
บท13 โครงการเว็บไซต์โรงเรียน  5,000.00  5,000.00 √    ครูชาตรี 
บท14 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม (เงินรายไดฯ้) 
 132,400.00  

92,950.00  √   
ครูพนัส 

บท15 โครงการพัฒนาระบบ ict ใช้ในการสอน(เงินรายได้ฯ)  30,000.00  30,000.00 √    ครูอาทิตย์ 
ฝ่ายบุคคล 

บค01 โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล 15,000.00 15,000.00 √    ครูเสริมศักดิ์ 
บค02 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 179,904.66 109,904.00    √ ครูอรณิชชา 
บค03 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา -  √    ครูไพรวัลย์ 
บค04 โครงการซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ ์ 2,750.00 2,750.00  √   ครูเสริมศักดิ์ 
บค05 กีฬาสานสมัพันธ์โรงเรียนขนาดเลก็ในสหวิทยาเขตเมืองฯ 19,000.00 19,000.00 √    ครูเสริมศักดิ์ 
บค06 จ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนจากงบกลาง) 99,450.00 99,450.00  √   ครูเสริมศักดิ์ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กก01 การพัฒนาระบบสภานักเรียนและสถานศึกษาสีขาว  24,000.00  

00 √    
ครูรุ่งโรจน,์ครูชาตร,ี 
ครูปิยณัฐณ ์

กก02 พัฒนาระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  19,600.00  12,580.00    √ ครูวารินทร ์

กก03 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ  20,000.00  
19,400.00  √   

ครูรุ่งโรจน,์ครูชาตร,ี 
ครูปิยณัฐณ ์

กก04 พัฒนาระบบงานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน  24,223.92  7,723.92  √   ครูจรีพร 

กก05 โครงการพัฒนารถรับส่งนักเรียน  98,273.88  98,273.88  √   ครูบุญช่วย,อภิชาต 



  
การด าเนินงานตามโครงการ  
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ยอดคงเหลือ 

 
 

 
ยังไม่ด าเนินงาน
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ตามโครงการ 

ด าเนินงานตาม
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่งสรุป
โครงการ 

ยังไม่ส่ง
สรุป

โครงการ 

 

ฝ่ายกิจการ 
กก06 โครงการวัยรุ่นใจใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร 

(งบประมาณจากภายนอก) 
1,000.00 1,000.00 

√    
ครูชาตรี 

กก07 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
(งบประมาณจากภายนอก) 

1,000.00 1,000.00 
√    

ครูชาตรี 

กก08 โครงการเพศวิถ ี
(งบประมาณจากภายนอก) 

1,000.00 1,000.00 

√    
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ทุกคนและครูเกื้อกูล 

กก09 โครงการคณุธรรม จรยิธรรมนักเรยีน 
(งบประมาณจากภายนอก) 

1,000.00 1,000.00 

√    
ครูรุ่งโรจน์,ครูชาตรี
,ครูปิยณัฐณ์ 

ฝ่ายงบประมาณ 
งป01 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ       ครูปาริฉตัร 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานการเงิน 5,000.00 5,000.00  √   ครูชญาดา,ครูมนสิตา 
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานบัญชี 5,000.00 287.00  √   ครูมนสิตา,ครูคณติตา 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 4,500.00 3,479.00  √   ครูธีระพงศ,์ครูธนญา 
 กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห้องงบประมาณ 40,000.00 33,005.00  √   ครูปาริฉตัร,ครูธีระพงศ ์
 กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 5,000.00 00  √   ครูปาริฉตัร,ครูธีระพงศ ์
 กิจกรรมที่ 6 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจัดซื้อครุภัณฑ์ 4,503.34 4,503.34  √   ครูปาริฉตัร,ครูธีระพงศ ์

งป02 โครงการประหยัดพลังงาน  -   √   ฝ่ายงบประมาณทุกคน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กพ01 วันคริสต์มาส(Christmas Day) 10,000.00 00    √ ครูขวัญตา 
กพ02 โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรยีนสวายจีกพิทยาคม  2,1000 00    √ ครูเสริมศักดิ์ 
กพ03 ค่ายวิชาการ "ร้อง เล่น เต้น คดิ ACADEMIC CAMP 2020" 40,000.00 40,000.00 √    ครูนิตยา 
กพ04 โครงการพัฒนาทักษะICTสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่21 40,000.00 40,000.00 √    ครูอาทิตย์ 



 
 

 
 

  
การด าเนินงานตามโครงการ  

โครงการที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
 

 
ยอดจัดสรร 

 
 
 
 

ยอดคงเหลือ 

 
 

 
ยังไม่ด าเนินงาน
ตามโตรงการ 

 
 
 

ก าลังด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ด าเนินงานตาม
โครงการแล้ว 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่งสรุป
โครงการ 

ยังไม่ส่ง
สรุป

โครงการ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กพ05 โครงการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 239,880.00 170,925.00 √    ครูกุสุมา 
กพ06 วันสุนทรภู ่ 12,000.00 12,000.00 √    ครูเก้ือกูล 
กพ07 ตลาดนัดหัดขาย 3,000.00 3,000.00 √    ครูอเทตยา 
กพ08 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 14,000.00 14,000.00 √    ครูพนัส 
กพ09 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
10,000.00 10,000.00 

√    
ครูรุ่งโรจน์ 

กพ10 พัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 171,426.65 138,920.00  √   ครไูพรวัลย์ 
กพ11 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 15,000.00 15,000.00  √   ครไูพรวัลย์ 


