
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งบประมาณท่ีได้รับ 60,000 บาท ใช้ไป 26,600 บาท คงเหลือ 33,400 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

- - 

 

2. โครงการพัฒนาระบบงานวัดผล 

งบประมาณท่ีได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 13,282 บาท คงเหลือ 26,717 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- มีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดย
ประเมินตามสภาพจริง  
- ครูมีเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล
ผู้เรียน 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

- งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
- วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 
- รูปแบบการด าเนินงาน 

- เนื่องจากปีการศึกษา 
2564 ที่ผ่านมา เป็นช่วง
ของการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ 2019 ทางการการ
จัดการเรียนการสอน ไม่
เป็นไปตามปฏิทินเดิม จึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบและวิธีการวัดผล
และประเมินผลต่างๆ 
เพ่ือให้เหมาะสมที่สุด 
ดังนั้นจึงต้องมีการวาง
รูปแบบการส่งเอกสารที่ใช้
ในการวัดและประเมินผล
ให้แน่นอนมากข้ึนกว่าเดิม 

 
 
 
 
 
 
 



3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

งบประมาณท่ีได้รับ 60,000 บาท ใช้ไป 34,876 บาท คงเหลือ 25,124 บาท 

 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเมืองเชลียง มุ่งพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงภายในปี 2564 

- เนื่องจากการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา(Covid – 

2019) จึงท าให้แผนการ

ด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบ  โดยจัดกิจกรรมการ

ประกวดทางวิชาการแบบ

ออนไลน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือ

จากครู กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยแต่ละระดับชั้น

ด าเนินการจัดกิจกรรมและ

ตัดสินผลการประกวดเอง 

- รูปแบบการจัด

กิจกรรมสมควรต้อง

ปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

 

4. โครงการค่ายเยาวชนนักเขียน 

งบประมาณท่ีได้รับ 14,000 บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 14,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

- - 

 

  



5. โครงการวันภาษาไทย 

งบประมาณท่ีได้รับ 29,000 บาท ใช้ไป 17,950 บาท คงเหลือ 11,050 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือพัฒนากรเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรงศึกษาธิการ 

ตลอดจนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเมืองเชลียง มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลก

ในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงภายในปี 2564 

- เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โค

วิด -19) จึงท าให้แผนการ

ด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบ โดยจัดกิจกรรม

ประกวดทางวิชาการแบบ

ออนไลน์ ซึ่งได้รับความ

ร่วมมือจากครูกลุ่มสาระ

เรียนรู้ภาษาไทยแต่ละ

ระดับชั้นด าเนินการจัด

กิจกรรมและตัดสินผลการ

ประกวดเอง 

- รูปแบบการจัดกิจกรรม

สมควรต้องปรับเปลี่ยน

ตามให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

 

6.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

งบประมาณท่ีได้รับ 60,000 บาท ใช้ไป 55,717 บาท คงเหลือ 4,283 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- นักเรียนร้อยละ 71.42 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

- งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอในการ
จัดซื้อสื่อทางเทคโนโลยีที่มี
ราคาค่อนข้างสูง 

- โรงเรียนจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 

 

  



7. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 

งบประมาณท่ีได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 10,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- - - 

 

8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

งบประมาณท่ีได้รับ 127,000 บาท ใช้ไป 74,091 บาท คงเหลือ 52,909 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- กิจกรรมส่งเสริมทั้งการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ส าหรับครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนได้มากขึ้น ซึ่งเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- กิจกรรมบางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินได้ตาม
บริบทของสถานการณ์โค
วิด 19 ดังนั้น ในครั้งถัดไป
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทมากขึ้น 

- การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของโครงการให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือให้โครงการเกิด
ผลผลิตอย่างสูงสุด 

 

9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

งบประมาณท่ีได้รับ 60,000 บาท ใช้ไป 45,030 บาท คงเหลือ 14,970 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของผู้เรียน 
ด้านสังคมศึกษาอย่างหลากหลาย ตามความ
สนใจและศักยภาพของผู้เรียน 
- นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไป
ใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ 

- จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับใช้
จัดการเรียนการสอน ตาม
สถานการณ์ (Smart TV) 
แต่ไม่ได้ใช้ เนื่องจากมีการ
ปรับรูปแบบของชั้นเรียน 
บางห้องเรียนไม่มีอุปกรณ์
รองรับ จึงท าให้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนของ
แต่ละชั้นเรียนต่างกัน ครู
จ าเป็นต้องปรับรูปแบบ
เพ่ือให้เหมาะสม 
- เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ

- จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับกิจกรรมเดิม 



ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้
บางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ งบประมาณ
ในส่วนของกิจกรรม
ดังกล่าวจึ้งไม่ได้ใช้ 

 

10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณท่ีได้รับ 140,000 บาท ใช้ไป 99,072 บาท คงเหลือ 40,928 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- มีสื่อเทคโนโลยีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เอื้อต่อบรรยากาศ
การเรียนรู้ของผู้เรียน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

- เนื่องด้วยโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นี้
ใช้งบประมาณจากเงินบ ารุง
การศึกษา ท าให้กิจกรรมบาง
กิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากต้องรอ
จัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
และจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-
19 ท าให้จัดเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาได้ลดลง เนื่องจาก
นโยบายช่วยลดภาระ
ผู้ปกครอง ท าให้บางกิจกรรม
ไม่สามารถด าเนินการได้ 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือยืดอายุ
การใช้งานได้นานขึ้น 

 

11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษา 

งบประมาณท่ีได้รับ 97,500 บาท ใช้ไป 96,150 บาท คงเหลือ 1,350 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วย
สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีความพร้อม 

อุปกรณ์กีฬาที่มีต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น จึงจัดเตรียม
ได้จ านวนจ ากัด 

งบประมาณในโครงการไม่
เพียงพอต่อการด าเนิน
กิจกรรม 

 



12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

งบประมาณท่ีได้รับ 45,000 บาท ใช้ไป 42,130 บาท คงเหลือ 2,870 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนอย่างราบรื่น นักเรียนมีคุณลักษณะ
ต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

- ควรใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่ายที่วาง
ไว้ทั้ง 4 ไตรมาส 

- ในการจัดงานปี
การศึกษา 2565 ควร
เรียนล าดับความจ าเป็นใน
การจัดซื้อ เพ่ือให้ทันต่อ
การใช้งาน 

 

13. โครงการวันส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

งบประมาณท่ีได้รับ 29,000 บาท ใช้ไป 28,603 บาท คงเหลือ    397 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เป็นกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ท าให้
นักเรียนได้รัยความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียน จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

- เนื่องจากปีการศึกษา 
2564 การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต้องระมัดระวังเรื่อง
การระบาดของโรคโควิด  
-19 จึงส่งผลให้การด าเนิน
กิจกรรมต้องกระชับ ใช้
เวลาพบปะท ากิจกรรม
ร่วมกันน้อยลง 

- ในการจัดงานปี
การศึกษา 2565 หากยัง
ต้องมีการป้องกันการ
ระบาดจากสภาวะโรค 
โควิด -19 อาจต้อง
จัดรูปแบบกิจกรรม โดย
แบ่งนักเรียนร่วมกิจกรรม 
เป็น 2 ระยะเวลา มีการ
จัดกิจกรรมแยกช่วงชั้น 
โดยจะให้นักเรียนนั่งเก้าอ้ี
เพ่ือเว้นระยะห่างในการ
ร่วมกิจกรรม 

 

14. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 

งบประมาณท่ีได้รับ 19,000 บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 19,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- - - 

 

  



15. โครงการวันอาเซียน 

งบประมาณท่ีได้รับ 24,000 บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 24,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- - - 

 

16. โครงการกีฬาสี 

งบประมาณท่ีได้รับ 94,960 บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 94,960 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้วยสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีความพร้อม 

2. เพ่ือให้นักเรียนชื่นชม เข้าร่วมกิจกรรม และมี

ผลงานด้านกีฬา นันทนาการ 

- งบประมาณในโครงการไม่
เพียงพอต่อการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 

17. โครงการงานแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งบประมาณท่ีได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 10,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- นักเรียนได้ทดสอบความพร้อมทางอาชีพและ
รับข้อมูลสารสนเทศข่าวสาร ด้านการศึกษาและ
อาชีพในรูปแบบออนไลน์เพ่ือปรับสภาพใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- เน้นรูปแบบออนไลน์เพ่ือ
ปรับสภาพในสถานการณ์
ที่ต้องรับมือกับโควิด 19 

- เน้นรูปแบบออนไลน์ 

 

18. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 

งบประมาณท่ีได้รับ 30,000 บาท ใช้ไป 8,235 บาท คงเหลือ 21,565 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- นักเรียนได้รับการแนะแนวครอบคลุมทั้งด้าน
การศึกษาต่อ อาชีพส่วนตัวและเพ่ือเตรียมความ
พร้อมทางอาชีพ 
- นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศข่าวสาร ด้าน

- เน้นรูปแบบออนไลน์เพ่ือ
ปรับสภาพในสถานการณ์
ที่ต้องรับมือกับโควิด 19 

- เน้นรูปแบบออนไลน์ 



การศึกษาและอาชีพในรูปแบบออนไลน์เพ่ือปรับ
สภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน 
- นักเรียนรับการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
- นักเรียนรับการช่วยเหลือจัดสรรกองทุนให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ผู้กู้ยืมรายใหม่ 

 

19. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเนตรนารี 

งบประมาณท่ีได้รับ 30,000 บาท ใช้ไป 25,588 บาท คงเหลือ 4,412 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ได้ฝึกให้นักเรียนเนตรนารีมีความอดทน ความ

มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

- พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี 

- เนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจาก

ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพ่ิมเติมด้านทักษะ

ลูกเสือ – เนตรนารี 

- เนื่องจากมีมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

จึงส่งผลต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในบาง

ช่วงที่มีการเรียนออนไลน์ 

ท าให้ไม่สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ได้ มีการเว้นระยะห่างใน

การท ากิจกรรม และงด

เว้นการเข้าค่ายแบบพัก

ค้างคืน 

- 

 

  



20. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

งบประมาณท่ีได้รับ 30,000 บาท ใช้ไป 22,393 บาท คงเหลือ 7,061 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- นักเรียนผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีความอดทน มี

ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง และท างานร่วมกัน

กับผู้อ่ืนได้ 

- พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี 

- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ

จากประสบการณ์ตรง 

- เนื่องจากมีมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019 จึงส่งผลต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนบางช่วงที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ ท าให้ไม่สามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และงดการจัด

กิจกรรมเข้าค่ายแบบพัก

ค้างคืน 

- 

 

21. โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมนักเรียน 

งบประมาณท่ีได้รับ 24,000 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 24,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- โรงเรียนมีกิจกรรมชุมนุมท่ีส่งเสริมนักเรียนตาม
ศักยภาพ 

- - 

 

  



22. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

งบประมาณท่ีได้รับ  5,000 บาท ใช้ไป   3,506 บาท คงเหลือ   1,494 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะ รู้จักแบ่งปัน รู้จักเสียสละ และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

- - 

 

23. โครงการทัศนศึกษา 

งบประมาณท่ีได้รับ 374,520 บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 374,520 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- - - 

 

24. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

งบประมาณท่ีได้รับ 25,000 บาท ใช้ไป 24,088 บาท คงเหลือ 912 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- งานส่งเสริมสุขภาพเป็นงานที่ให้บริการ

ทางด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียน โดยมุ่งเนินทุกคนมีสุขภาพท่ีดี สมบูรณ์

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เปิดบริการให้กับ

นักเรียนและบุคลากรด้านการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บ ป่วย

ไม่รุนแรง การอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการ

ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ โดยประสานงานกับ

หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 

ศรีสัชนาลัย 

- ควรส่งเสริมให้บุคลากร

ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้

เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

และการปฏิบัติตนเมื่ออยู่

ในภาวะเสี่ยงต่อโรค

ระบาดรุนแรง 

- ควรมีการจัดสถานที่ที่

เหมาะสมรองรับ

ผู้ป่วยหนัก หรือผู้มีภาวะ

เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

ของโรคระบาดรุนแรง 

- ควรมีบุคลากรในการ

ดูแลเรือนพยาบาลประจ า 

หรือควรมีจ านวนบุคลากร

ผู้รับผิดชอบมากกว่านี้ 

เนื่องจากในปัจจุบัน ครู

ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติ

หน้าที่ในการสอนเป็นหลัก 

และครูบางคนปฏิบัติ

หน้าที่หลายฝ่าย ท าให้

เกิดผลกระทบในบาง

ช่วงเวลาขาดผู้ดูแลเรือน



พยาบาล ไม่สามารถดูแล

นักเรียนหรือผู้ป่วยได้

ทันเวลา 

- อาคาเรือนพยาบาลเป็น

เรือนไม้ชั้นเดียว สภาพ

เก่าทรุดโทรม ควรได้รับ

การซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ให้มีสภาพแข็งแรง 

และพร้อมให้บริการผู้ป่วย

ได้อย่างเหมาะสม 

- วัสดุครุภัณฑ์ในเรือน

พยาบาลบางอย่างมีสภาพ

เก่าและช ารุด ควรมีการ

พัฒนาในการจัดซื้อ – จัด

จ้าง เพื่อให้พร้อมในการ

บริการผู้ป่วย 

 

25. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งบประมาณท่ีได้รับ 90,000 บาท ใช้ไป 4,010 บาท คงเหลือ 85,990 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
โดยเฉพาะการท างานอย่างมีระบบ มี
กระบวนการท างาน วิธีการ หรือเครื่องมือต่างๆ 
เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะเกิดผลดีกับ
ทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือสังคม 

- เนื่องจากมีการแพร่
ระบาดของไวรัส Covid-
19 ส่งผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมบางส่วนของ
โครงการฯ เช่น กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน กิจกรรมอบรม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
กิจกรรม Classroom 

- ควรร่วมกันปรึกษาหารือ
กันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดกิจกรรมและ
ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม 
- ควรจัดเตรียมเอกสาร
ต่างๆ ของงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้



Meeting  
- ควรมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ครู และ
โรงเรียน ให้มากข้ึน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลของนักเรียน ที่จะ
น าไปใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือ แก้ไขและ
พัฒนานักเรียนต่อไป 
- โปรแกรม Scan tool ที่
ใช้กรอกและบันทึกข้อมูล 
เพ่ือคัดกรองนักเรียนนั้น 
โปรมแกรมมีความไม่
เสถียร ส่งผลต่อด าเนินการ
รวบรวมและสรุปข้อมูล
นักเรียน 

ครบถ้วนและชัดเจน 
- ควรให้มีการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

 

26. โครงการสืบสานงาน TO BE NUMBER ONE 

งบประมาณท่ีได้รับ 35,000 บาท ใช้ไป 28,920 บาท คงเหลือ 6,080 บาท 

 55,000 บาท  24,785 บาท  30,215 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE พึงพอใจ

ในการให้บริการที่มีคุณภาพจากศูนย์เพ่ือนใจ

วัยรุ่น ร้อยละ 90 

- มีนักเรียนเข้าร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 

และลด ละ เลิก ได้ร้อยละ 90 

- มีนักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ตาม

ความสนใจและความถนัดของตนเองอย่างมี

ความสุข 

- ต้องประชาสัมพันธ์ขยาย

ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 

NUMBER ONE Friend 

Corner เปิดให้บริการ

สมาชิก 

- ส่งเสริม พร้อมสนับสนุน

ให้นักเรียนดูแล ใส่ใจ

สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

เห็นคุณค่าของตนเองและ

- ควรจัดสรรงบประมาณ 

ให้เพียงพอกับการด าเนิน

กิจกรรมในชมรมเพ่ือที่จะ

สร้างศักยภาพออกสู่

ชุมชนได้อ่ยางเต็มรูปแบบ 



- นักเรียนดูแล ใส่ใจสุขภาพกาย สุขภาพจิต เห็น

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืนร้อยละ 90 

- มีนักเรียนแกนน าเพ่ิมขึ้นและสามารถจัด

กิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ 

ให้สมาชิกท่ีมาใช้บริการพึงพอใจร้อยละ 90 

ผู้อื่น 

- ควรมีนักเรียนแกนน า

เพ่ิมข้ึนและสามารถจัด

กิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุข 

แก้ปัญหา พัฒนา EQ ให้

สมาชิกท่ีมาใช้บริการพึง

พอใจได้ ร้อยละ 100 

 

27. โครงการงบ COVID 

งบประมาณท่ีได้รับ 45,000 บาท ใช้ไป 23,565 บาท คงเหลือ 21,435 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรค

ระบาดท่ีอุบัติใหม่และส่งผลกระทบไปทั่วโลก 

ระบบการศึกษาไทยต้องปรับเปลี่ยนวิธรการ

เรียนการสอน เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจาก

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานส่งเสริม

สุขภาพได้รับการช่วยเหลือ ความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากฝ่ายบริหาร คณะครูทุกคน ผู้ปกครอง

และนักเรียน อักท้ังยังได้รับความอนุเคราะห์จาก

หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 

ศรีสัชนาลัย 

- การปลูกฝังนิสัยให้

นักเรียนมีความรู้และ

ตระหนักถึงความส าคัญใน

การดูแลรักษาสุขภาพ เพ่ือ

ไม่ให้ติดไวรัสโคโรน่า 

2019 

- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ตรวจวัดอุณหภูมิควรมี

มาตรฐานและใช้งานได้

จริง 

- ควรมีมาตรการในการ

คัดกรองด้วยเครื่องมือที่

ทันสมัยและได้มาตรฐาน 

- ควรมีเครื่องวัดอุณหภูมิ

ที่เพียงพอกับการใช้งาน 

- ควรจัดจ้างท าตู้พ่นน้ ายา

ฆ่าเชื้อโรคเพิ่มเติมแบะให้

มีความแข็งแรงคงทน 

 

  



28. โครงการปรับสภาพนักเรียนใหม่ 

งบประมาณท่ีได้รับ 90,000 บาท ใช้ไป 51,350 บาท คงเหลือ 38,650 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด ทางโรงเรียน

จึงใช้คู่นักเรียนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้

นักเรียนใหม่ได้เข้าใจในบริบท และเรื่องต่าง ๆ 

ของโรงเรียน 

- ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กิจกรรมให้ข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ปัจจุบัน 

- ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กิจกรรมให้ข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ปัจจุบัน 

 

29. โครงการสานสายใยจากใจครูที่ปรึกษา 

งบประมาณท่ีได้รับ 30,000 บาท ใช้ไป 28,220 บาท คงเหลือ 1,780 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- กิจกรรมมีการบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆใน

โรงเรียนได้ 

- ต้องปรับกิจกรรมให้เข้า

กับสถานการณ์ปัจจุบัน ยุค

โควิด -19 

- ควรปรับกิจกรรมให้เข้า

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ยุคโควิด -19 เช่น อวยพร

ออนไลน์ จับของขวัญ

ออนไลน์ เป็นต้น 

 

30. โครงการพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน 

งบประมาณท่ีได้รับ 20,000 บาท ใช้ไป 4,399 บาท คงเหลือ 15,601 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เป็นโครงการที่ส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มีความ

เป็นผู้น าให้มีความคิดพัฒนาโรงเรียนตาม

กระบวนการทางนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะ

ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย 

เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม

- สถานที่ท างานของ

คณะกรรมการนักเรียน ยัง

ไม่เหมาะสมต่อการท างาน

ของคณะกรรมการ

นักเรียน 

- ปรับปรุงห้องท างานของ

คณะกรรมการสภา

นักเรียน 



และประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยท่ี

มั่นคง เข้มแข็ง ของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรม

สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือ

ปฏิบัติจริง ท าให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา

เป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักสิทธิและ

หน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้า

แสดงออกในทางท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นของ

ผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มี

ความสามัคคี ให้เกียรติผู้อ่ืน เป็นเยาวชนที่มี

คุณค่าต่อสังคม 

 

31. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 

งบประมาณท่ีได้รับ 45,000 บาท ใช้ไป 33,260 บาท คงเหลือ 11,740 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เป็นโครงการที่ส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มีความ

เป็นผู้น าให้มีความคิดพัฒนาโรงเรียนตาม

กระบวนการทางนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะ

ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย 

เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม

และประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยท่ี

มั่นคง เข้มแข็ง ของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรม

สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือ

ปฏิบัติจริง ท าให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา

เป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักสิทธิและ

หน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้า

- สถานที่ท างานของ

คณะกรรมการนักเรียน ยัง

ไม่เหมาะสมต่อการท างาน

ของคณะกรรมการ

นักเรียน 

- ปรับปรุงห้องท างานของ

คณะกรรมการสภา

นักเรียน 



แสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของ

ผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มี

ความสามัคคี ให้เกียรติผู้อ่ืน เป็นเยาวชนที่มี

คุณค่าต่อสังคม 

 

32. โครงการยุวชนรักการอ่าน 

งบประมาณท่ีได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 10,000 บาท 

 

 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 - เป็นการส่งเสริมให้รู้จักวิธีการผลิตสื่อส่งเสริม
การอ่านและสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการอ่านในปัจจุบัน แม้ปีนี้ทาง
ห้องสมุดไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 แต่จากการประเมินผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่าน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สามารถผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านได้คิดเป็นร้อย
ละ 91.61 

- - 

 

33. โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 

งบประมาณท่ีได้รับ 20,000 บาท ใช้ไป 5,165 บาท คงเหลือ 14,835 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน
และสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของห้องสมุด ปีนี้ทางห้องสมุดจัดซื้อ
หนังสือได้จ านวนน้อยเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ทาง
ห้องสมุดก็ได้จัดนิทรรศการแนะน าหนังสือดีที่น่า
อ่านให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 

- ครูผู้สอนควรมอบหมาย
งานให้นักเรียนใช้บริการ
ห้องสมุด เช่น อ่านหนังสือ 
ท ารายงาน เป็นต้น 

-  

 

  



34. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

งบประมาณท่ีได้รับ 45,000 บาท ใช้ไป 28,221 บาท คงเหลือ 16,779- บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- นักเรียนร้อยละ 92.61 มีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

- ขาดครูและบุคลากร

ทดแทนผู้เกษียณอายุ

ราชการจึงท าให้ครูผู้สอน

ต้องรับภาระคาบสอนที่ไม่

ตรงวิชาเอกสายการสอน

วิชาการงาน 

- โรงเรียนควรจัดสรรหา

บุคลากรมาทดแทนใน

สาขาวิชาเอกท่ีเกษียณไป 

เพราะท าให้เกิดผลเสียต่อ

นักเรียนที่ไม่ได้เรียน

โดยตรงกับครูสาขาที่ขาด

นั้นๆ 

 

35. โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ 

งบประมาณท่ีได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 4,439 บาท คงเหลือ 5,561 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- มีการจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องและได้รับ

การสนับสนุนจากทางคณะครูและผู้บริหาร อีก

ทั้งยังได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ จาก

ภายนอกโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือ ประสานงาน 

และอ านวยความสะดวกในทุกด้าน 

- จ านวนบุคลากรที่

ด าเนินการโครงการยังมี 

ไม่เพียงพอ 

- เนื่องจากเป็นโครงการที่

ต้องได้รับการติดตาม

ความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง ควรมีบุคลากรที่

ร่วมด าเนินงานอย่าง

เพียงพอ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

 

  



36. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

งบประมาณท่ีได้รับ 30,000 บาท ใช้ไป 6,907 บาท คงเหลือ 23,093 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

- พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

- สร้างความตระหนักและพัฒนานักเรียนให้มี

คุณธรรมจริยธรรม รักขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย 

- ส่งเสริมให้มีการด ารงชีวิตที่ดี อย่างมีคุณภาพ

และยั่งยืน 

- การเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักเรียนยังไม่ครอบคลุม

ทุกคน เนื่องจาก

สถานการณ์บ้านเมืองใน

ปัจจุบันประสบกับโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด -19 ในการจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรมในปี

การศึกษานี้ต้องปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกัน

การแพร่เชื้อ 

- การด าเนินการโครงการ

ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ มีบางกิจกรรมที่

ต้องข้อความร่วมมือกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

เพ่ือให้สอดค้อลงกับการ

เรียนในชั้นเรียน 

 

37. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

งบประมาณท่ีได้รับ 5,000 บาท ใช้ไป       - บาท คงเหลือ 5,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- มีบางกิจกรรมมีการบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ

ในโรงเรียนได้ 

- ต้องปรับกิจกรรมให้เข้า

กับสถานการณ์ปัจจุบัน ยุค

โควิด -19 

- ควรปรับกิจกรรมให้เข้า

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ยุคโควิด -19 เช่น การจัด

กิจกรรมแบบออนไลน์ 

อบรมออนไลน์ เป็นต้น 

 

  



38. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด 

งบประมาณท่ีได้รับ 30,000 บาท ใช้ไป 23,442 บาท คงเหลือ 6,558 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มพัฒนาผู้เรียนจัดโครงการพัฒนาการเรียน

การสอนยุวกาชาดขึ้น เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียนเมืองเชลียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 

2564   

เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา
(Covid – 2019) จึงท าให้
แผนการด าเนินงานต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ  โดย
จัดกิจกรรมตามนโยบาย
เพ่ิอเว้นระยะห่างจาก
สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา(Covid – 2019) ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจากครู
ยุวกาชาดแต่ละระดับชั้น
ด าเนินการจัดกิจกรรมฯ
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

รูปแบบการจัดกิจกรรม

สมควรต้องปรับเปลี่ยน

ตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

 

39. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจรในสถานศึกษา 

งบประมาณท่ีได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 6,055 บาท คงเหลือ 3,945 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- พัฒนาสัญญาณจราจรบนถนนและขอบทางใน

โรงเรียนเมืองเชลียง 

- มีหลายจุดที่ควรพัฒนา

เพ่ิมเติม เช่น จุดจอดรถ 

รับ – ส่ง นักเรียน ให้มี

ความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน 

- 

 

 

 

 



40. โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา 

งบประมาณท่ีได้รับ 15,000 บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 15,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

(โควิด-19) 

- งดการจัดกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

- งดการจัดกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

 

41. โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

งบประมาณท่ีได้รับ 5,000 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 5,000 บาท 

 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และการปลูกจิตส านึกให้ลูกเสือได้ตระหนักถึง

ความส าคัญและคุณค่าของการเลือกคนดีให้มาปกครอง

บ้านเมืองและการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม 

- นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกคนดีให้มาปกครอง

บ้านเมือง การตั้งท่ีสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ให้แก่เพ่ือนนักเรียน 

ครอบครัว และประชาชนในท้องถิ่น และเป็นผู้ให้ความ

ช่วยเหลือและบริการประชาชน ที่เลือกตั้งและหน่วย

เลือกตั้ง 

- ควรด าเนินกิจกรรมใน

โครงการอย่างต่อเนื่อง 

- ควรด าเนินกิจกรรม

ในโครงการอย่าง

ต่อเนื่อง 



 

42. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

งบประมาณท่ีได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 39,790 บาท คงเหลือ 210 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ครู และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

พร้อมใช้งาน 

- หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้

ระบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพ 

- ควรเพิ่มงบประมาณใน

โครงการเพราะไม่เพียงพอ

ต่อการด าเนินกิจกรรมใน

โครงการ 

- อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งาน มี

อายุการใช้งานนาน 

สมควรต้องเปลี่ยนใหม่ 

เพ่ือประสิทธิภาพการใช้

งานที่ดีข้ึน 

- งบประมาณในโครงการ

ไม่เพียงพอต่อการด าเนิน

กิจกรรมในโครงการ ท าให้

ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม

ตามโครงการได้ 

- กิจกรรมนอกเหนือจาก

โครงการที่ก าหนดไป ควร

ใช้งบประมาณอ่ืนแทน 

 

43. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

งบประมาณท่ีได้รับ 80,000 บาท ใช้ไป 58,689 บาท คงเหลือ 21,311 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

. ครู บุคลากร และนักเรียนกิจกรรมลูกเสือ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีคุณธรรม

จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

และมีสุขภาพจิตดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

เหมาะสมกับช่วงวัย 

นักเรียนกิจกรรมลูกเสือ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

– 3 ขาดระเบียบวินัยใน

การท ากิจกรรม 

งบประมาณในโครงการไม่
เพียงพอต่อการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ  
 

 

  



44. โครงการค่ายสังคมศึกษา 

งบประมาณท่ีได้รับ 27,000 บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 27,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- - - 

 

45. โครงการห้องเรียนสีขาว 

งบประมาณท่ีได้รับ 15,000 บาท ใช้ไป 3,803 บาท คงเหลือ 11,197 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ และห้องเรียนทุกห้องให้
ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอย่างดี 

-  - 

 

46. โครงการสถานศึกษาสีขาว 

งบประมาณท่ีได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 7,980 บาท คงเหลือ 2,020 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักป้องกัน

ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจาก

สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ

และปัญหาทางเพศ และเป็นโครงการที่ได้รับ

รางวัลมากมาย เช่น สถานศึกษาสีขาว ระดับ

เพชร 

- - 

 

  



47. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

งบประมาณท่ีได้รับ 15,480 บาท ใช้ไป 3,175 บาท คงเหลือ 12,305 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- มีการจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องและได้รับ

การสนับสนุนจากทางคณะครูและผู้บริหาร อีก

ทัง้ยังได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ จาก

ภายนอกโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือ ประสานงาน 

และอ านวยความสะดวกในทุกด้าน 

- จ านวนบุคลากรที่

ด าเนินการโครงการยังมี 

ไม่เพียงพอ 

- เนื่องจากเป็นโครงการที่

ต้องได้รับการติดตาม

ความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง ควรมีบุคลากรที่

ร่วมด าเนินงานอย่าง

เพียงพอ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

 

48. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด 

งบประมาณท่ีได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 25,288 บาท คงเหลือ 14,712 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- พัฒนาห้องสมุดให้มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
เพ่ิมมุมศึกษาค้นคว้าต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของห้องสมุดดูได้จากการเข้ามาใช้
บริการห้องสมุดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

- พัฒนามุมต่างๆ ให้
ทันสมัย มีคอมพิวเตอร์
และเครื่องพริ้นเตอร์ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับ
นักเรียน 

 

 

  



49. โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเชลียง 

งบประมาณท่ีได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 9,940 บาท คงเหลือ 60 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียน
เมืองเชลียงเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
และท้องถิ่น 

-การเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักเรียนยังไม่คลอบคลุม

ทุกคน เนื่องจาก

สถานการณ์บ้านเมืองใน

ปัจจุบันประสบกับโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) หรือโควิด 19 

ในการจัดกิจกรรมทุก

กิจกรรมในปีการศึกษานี้

ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เพ่ือการป้องกันการแพร่

เชื้อ 

-การด าเนินการ
โครงการพัฒนาศูนย์
อนุรักษ์วัฒนธรรม มีหลาย 
กิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์

ต่างๆที่ยังไม่ครบ มีสภาพ

ทรุดโทรม 

 

50. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณท่ีได้รับ 30,000 บาท ใช้ไป 3,300 บาท คงเหลือ 26,700 บาท 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เป็นโครงการที่นักเรียนสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้

มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและไม่ผิดพลาด 

- - 

 


