
 
 
 
 
 

                       รานงานผลการดำเนินโครงการ 
                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

 
 
 



รายงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

ความสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ 
การดำเนินการพิจารณาในรูปของคณะกรรมการ โดยกำหนดโครงการ / กิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินงานต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้น 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ดำเนินการ
จัดทำกิจกรรม/โครงการ จำนวน 70 โครงการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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. งบสำรองจ่าย                       110,820.80    บาท 
3. งบดำเนินการ                     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 ได้กำหนดให้รายงานความก้าวหน้าและ ผลการดำเนิน 
โครงการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการที่ได้ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 70 โครงการ โดยทุกโครงการได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์แล้ว 
รายละเอียดตามตารางสรุปการใช้งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 



 

 

  การด าเนินงานตามโครงการ  
โครงการที ่ ช่ือโครงการ / กิจกรรม  

 
ยอดจดัสรร 

 
 

ยอดคงเหลอื 

 
 

ยงัไม่ด าเนินงาน
ตามโตรงการ 

 
 

ก าลงัด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ด าเนินงานตามโครงการ
แลว้ 

 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

  ส่งสรุป
โครงการ 

ยงัไม่ส่ง
สรุป

โครงการ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
วช01 พัฒนาระบบงานวิชาการ 124,000.00 00   √  ครนูิตยา 
วช02 ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนสู่ความเป็นเลิศ 67,000.00 00   √  ครลูลีาวด ี
วช03 ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร ์ 20,000.00 00   √  ครรูุ่งโรจน์ 
วช04 เรารัก ส.จ.พ. 23,000.00 00   √  ครลูลีาวด ี
วช05 แนะแนวเข้มแข็ง 18,000.00 00   √  ครอูาทติย ์
วช06 รับนักเรียนปีการศึกษา 2562 12,000.00 00   √  ครอูาทติย ์
วช07 ห้องสมุดมีชีวิต สร้างความคิด สรา้งปัญญา  74,800.00 00   √  ครณูฐัดารตัน์ 
วช08 องค์กรเข้มแข็งด้วยระบบสารสนเทศ 23,000.00 00   √  ครพูชัราภรณ์ 
วช09 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 6,000.00 00   √  ครไูพรวลัย ์
วช10 ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 53,000.00 00   √  ครไูพรวลัย ์
วช11 พัฒนาระบบงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 5,000.00 00   √  ครธูนญา,ครคูณิตตา 
วช12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2,000.00 00   √  ครณูฐัดารตัน์,ครชูญาดา 

วช13 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ 10,400.00 00   √  ครภูทัราวด,ีครนูิตยา 
วช14 พัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 7,500.00 00   √  ครวูารนิทร ์
วช15 พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 10,000.00 00   √  ครกูุสุมา 
วช16 พัฒนากลุมสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 6,000.00 00   √  ครเูกือ้กูล 
วช17 พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 20,000.00 00   √  ครอูเทตยา 
วช18 พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 10,000.00 00   √  ครเูสรมิศกัดิ ์
วช19 โรงเรียนวิถีพุทธ 7,000.00 00   √  ครลูลีาวด ี
วช20 พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 40,519.59 00   √  ครกูุสุมา 
วช21 นิเทศภายในเข้มแข็ง 8,000.00 00   √  ครนูิตยา 



  การด าเนินงานตามโครงการ  
โครงการที ่ ช่ือโครงการ / กิจกรรม  

ยอดจดัสรร 
 

ยอดคงเหลอื 
 

ยงัไม่ด าเนินงาน
ตามโตรงการ 

 
ก าลงัด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ด าเนินงานตามโครงการแล้ว  
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

  ส่งสรุป
โครงการ 

ยงัไม่ส่งสรุป
โครงการ 

 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
บท11 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ ์  20,000.00  00   √  ครอูรณิชชา 
บท12 โครงการพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา  5,000.00  00   √  ครชูาตร ี
บท13 โครงการเว็บไซต์โรงเรียน  5,000.00  00   √  ครชูาตร ี
บท14 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   132,400.00  00   √  ครพูนัส 
บท15 โครงการพัฒนาระบบ ict ใช้ในการสอน(เงินรายได้ฯ)  30,000.00  00   √  ครอูาทติย ์

ฝ่ายบุคคล 
บค01 โครงการพัฒนาฝ่ายบรหิารงานบุคคล 15,000.00 00   √  ครเูสรมิศกัดิ ์
บค02 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 179,904.66 00   √  ครอูรณิชชา 
บค03 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - -   √  ครไูพรวลัย ์
บค04 โครงการซ่อมแซมบำรุงครุภณัฑ ์ 2,750.00 00   √  ครเูสรมิศกัดิ ์
บค05 กีฬาสานสมัพันธ์โรงเรียนขนาดเลก็ในสหวิทยาเขตเมืองฯ 19,000.00 00   √  ครเูสรมิศกัดิ ์
บค06 จ้างลูกจ้างช่ัวคราว (เงินอุดหนุนจากงบกลาง) 99,450.00    √  ครเูสรมิศกัดิ ์

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กก01 การพัฒนาระบบสภานักเรียนและสถานศึกษาสีขาว  24,000.00  00   √  ครรูุ่งโรจน์,ครชูาตร,ีครปิูยณฐัณ์ 

กก02 พัฒนาระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  19,600.00  00   √  ครวูารนิทร ์
กก03 โครงการจดักิจกรรมวันสำคัญ  20,000.00  00   √  ครรูุ่งโรจน์,ครชูาตร,ีครปิูยณฐัณ์ 

กก04 พัฒนาระบบงานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน  24,223.92  00   √  ครจูรพีร 
กก05 โครงการพัฒนารถรับส่งนักเรียน  98,273.88  00   √  ครบูุญชว่ย,อภชิาต 
กก06 โครงการวัยรุ่นใจใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร 1,000.00 00   √  ครูชาตร ี
กก07 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 1,000.00 00   √  ครูชาตร ี
กก08 โครงการเพศวิถ ี 1,000.00 00   √  ฝ่ายกิจการนักเรียนทุกคนและครูเกื้อกูล 

กก09 โครงการคณุธรรม จรยิธรรมนักเรยีน 1,000.00 00   √  ครูรุ่งโรจน์,ครูชาตรี,ครูปิยณัฐณ์ 

  การด าเนินงานตามโครงการ  



 

โครงการที ่ ช่ือโครงการ / กิจกรรม  
ยอดจดัสรร 

 
ยอดคงเหลอื 

 
ยงัไม่ด าเนินงาน
ตามโตรงการ 

 
ก าลงัด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ด าเนินงานตามโครงการแล้ว  
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

  ส่งสรุป
โครงการ 

ยงัไม่ส่งสรุป
โครงการ 

 

ฝ่ายงบประมาณ 
งป01 โครงการพัฒนางานบรหิารงบประมาณ     √  ครูปาริฉตัร 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานการเงิน 5,000.00 00   √  ครูชญาดา,ครูมนสิตา 
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานบัญชี 5,000.00 00   √  ครูมนิสตา,ครูคณติตา 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย ์ 4,500.00 00   √  ครูธีระพงศ์,ครูธนญา 
 กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห้องงบประมาณ 40,000.00 00   √  ครูปาริฉตัร,ครูธีระพงศ ์
 กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 5,000.00 00   √  ครูปาริฉตัร,ครูธีระพงศ ์
 กิจกรรมที่ 6 ซ่อมแซมครุภณัฑ์และจัดซื้อครุภณัฑ ์ 4,503.34 00   √  ครูปาริฉตัร,ครูธีระพงศ ์

งป02 โครงการประหยดัพลังงาน  - -   √  ฝ่ายงบประมาณทุกคน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กพ01 วันคริสตม์าส(Christmas Day) 10,000.00 00   √  นางสาวขวญัตา  ผลเเม่น 
กพ02 โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรยีนสวายจีกพิทยาคม  1,000.00 00   √  นายเสรมิศกัดิ์   ทองน า 
กพ03 ค่ายวิชาการ "ร้อง เล่น เต้น คิด ACADEMIC CAMP 2020" 40,000.00 00   √  นางนิตยา  โพธ์ิเป้ียศรี 
กพ04 โครงการพัฒนาทักษะ ICT สู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 40,000.00 00   √  นายอาทติย ์ สงวนรมัย ์
กพ05 โครงการเสรมิสร้างทักษะการดำรงชีวิต 239,880.00 00   √  นางสาวกสุมุา  กลิง้รมัย ์
กพ06 วันสุนทรภู ่ 12,000.00 00   √  นางเกือ้กลู  ดีรมัย ์
กพ07 ตลาดนดัหัดขาย 3,000.00 00   √  นางอเทตยา  แกว้ศรีหา 
กพ08 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 14,000.00 00   √  นายพนสั  โสรมัย ์


