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สรุปรายงานผลการด าเนินการตามโครงการแผนปฏบัิติการ 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต  38 
 

1.หลกัการและเหตุผล 
 การบริหารจดัการองคก์ร เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดมาตรฐานและระบบ
ปฏิบติังานนั้น ทุกภาคส่วนงานภายในองคก์รตอ้งให้ความร่วมมือกนั ยอมรับผลงานของกนั 
และกนั   พร้อมท่ีจะปรับปรุง เปล่ียนแปลงงาน ใหเ้กิดการพฒันางานท่ีเป็นประโยชน์และเกิดผลดีอยา่ง
สูงสุด  ดงันั้นงานแผนงานจึงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานตาม
โครงการของโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ ประจ า ปีการศึกษา 2561 ข้ึน เพื่อใหทุ้กภาคส่วนงานได้
น าเสนอผลการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมา และร่วมกนัประเมินผลงาน พร้อมใหข้อ้เสนอแนะ น าไป
พฒันางานใหดี้ข้ึนต่อไป 
 
2.วตัถุประสงค์   
 2.1  เพื่อแถลงผลการปฏิบติังานตามโครงการของโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ ประจ าปีการศึกษา 
2560 
 2.2   เพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานตามโครงการของ
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.3 เพื่อสรุปขอ้ดี  ขอ้เสียและแนวทางการพฒันาในการปฏิบติังานตามโครงการของ 
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลติ (Outputs)  
             ตามการประเมินการปฏิบัติงาน/โครงการ/กจิกรรม 
             1.  การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวตัถุประสงคเ์พียงใด 
             2.  งาน/โครงการ/กิจกรรม มีผลส าเร็จตามเป้าหมายเพียงใด 
             3.  ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใช ้
             4.  ความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
             5.  ความร่วมมือของผูร่้วมงาน 
             6.  ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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เกณฑ์การให้คะแนน    (1.00-1.50)   หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

   (1.51-2.50)    หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
   (2.51-3.50)    หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
   (3.51-4.50)     หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมาก 
   (4.51-5.00)    หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 
            3.1.1  การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวตัถุประสงคต์ามแผนปฏิบติัการ   
                      ประจ าปีงบประมาณ 2561   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     3.1.2   งาน/โครงการ/กิจกรรม มีผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
           3.1.3  ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใช ้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
           3.1.4  ความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
           3.1.5  ความร่วมมือของผูร่้วมงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
           3.1.6  ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
 3.2 ผลลพัธ์ (Outcomes)  
      โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภมี์ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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สรุปผลการประเมินโครงการ 
 
1. สรุปการประเมินโครงการ 
 มีฝ่ายงาน จ านวน 6 ฝ่ายงาน  ประกอบดว้ย 
                    1.  ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน  มีกิจกรรม     27     กิจกรรม 
       2.  ฝ่ายธุรการ     มีกิจกรรม     17     กิจกรรม 
       3.  ฝ่ายปกครอง     มีกิจกรรม     32     กิจกรรม 
       4.  ฝ่ายกิจการนกัเรียนและสัมพนัธ์ชุมชน     มีกิจกรรม     42     กิจกรรม 

      5.  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา       มีกิจกรรม     36     กิจกรรม 
      6.  ฝ่ายวชิาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้    มีกิจกรรม   133     กิจกรรม 
           แบ่งเป็นโครงการฝ่ายงานวชิาการ   มีกิจกรรม      60    กิจกรรม 
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีกิจกรรม      73    กิจกรรม     

               มีการประเมินโครงการ ครบจ านวน 6 ฝ่ายงาน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 8  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
2.  สรุปผลค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  

2.1  ฝ่ายงาน  ทุกฝ่ายงานทั้ง 6 ฝ่าย  ไดรั้บงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดรั้บงบประมาณเพียงพอ

ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปผลกระบวนการด าเนินงาน 

3.1  ฝ่ายงาน   ทุกฝ่ายงานทั้ง 6 ฝ่าย  ท าไดค้รบทุกกิจกรรม 
 3.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าไดค้รบทุกกิจกรรม      
4.  ผลการด าเนินงาน  

4.1   ฝ่ายงาน    
ผลการประเมินการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายงานทั้ง 6 ฝ่าย  อยูใ่นระดบัมาก   
4.2   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ผลการประเมินการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก   
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5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
5.1  ฝ่ายงาน    
 5.1.1  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
 1.  งานโสตทศันูปกรณ์   

-  งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/กลยทุธ์/จุดเนน้/ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จท่ีระบุไวใ้นแผน 
   -  ขั้นตอนการใชเ้งินงบประมาณล่าชา้ หรือไม่ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว ้
  2.  งานพฒันาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
   -  ขั้นตอนการปฏิบติังานของงาน/โครงการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

 3.  งานพฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค  
-  งาน/โครงการไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 

 4.  งานพฒันาและปรับปรุงโรงอาหาร 
-  งาน/โครงการไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 

 5.  งานส่งเสริมสุขภาพพลานามยัฯ 
-  งาน/โครงการไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 5.1.2  ฝ่ายวชิาการ 

  1.  งานพฒันาการเรียนการสอน(สนบัสนุนการศึกษา) 
   -  ขั้นตอนการปฏิบติังานของงาน/โครงการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน 
   -  ขั้นตอนการใชเ้งินงบประมาณล่าชา้  หรือไม่ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว ้
  2.  พฒันากิจกรรมผูเ้รียน 
   -  ขั้นตอนการปฏิบติังานของงาน/โครงการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน 
 
 5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 5.2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 1.  พฒันาการจดัการเรียนการสอนอุตสาหกรรม 

   -  ขาดการประสานงานระหวา่งคณะด าเนินงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   -  กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบติัได ้ ไดแ้ก่การจดัซ้ือ
ครุภณัฑ์ 

 2.  พฒันาการจดัการเรียนการสอนคหกรรม (อาหาร, ประดิษฐ)์ 
   -  กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบติัได ้ ไดแ้ก่การจดัซ้ือ
ชุดพนัธ์สาเหตุเพราะสินคา้ขาดตลาด 
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6.  ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการด าเนินการงาน/โครงการ  
6.1  ฝ่ายงาน    
 6.1.1  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
 1.  งานอาคารสถานท่ี 

   -  ของบประมาณเพิ่ม 
 6.1.2  ฝ่ายงบประมาณ/แผนงาน 
 1.  งานพสัดุและสินทรัพย ์

   -  ควรด าเนินงานตามโครงการ 
 6.1.2  ฝ่ายวชิาการ 

  1.  ค่ายคุณธรรม  สังคมฯน าเด็กไทยกา้วไกลสู่อาเซียน 
   -  จ  านวนนกัเรียนท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการมีมากกวา่จ านวนท่ีก าหนดไว ้ ควร
เพิ่มจ านวนนกัเรียน 
   -  ควรเพิ่มงบประมาณในการจดัท าค่าย 
 
 6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 6.2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1.  พฒันาการจดัการเรียนการสอนอุตสาหกรรม 

   -  ควรใหผู้ใ้ชว้สัดุอุปกรณ์เป็นผูจ้ดัซ้ือจะไดต้รงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง    
 
7.  ความเห็นในการด าเนินโครงการ 

7.1  ฝ่ายงาน   ทุกฝ่ายงานทั้ง 6 ฝ่าย  เห็นควรด าเนินโครงการต่อไป 
 7.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เห็นควรด าเนินโครงการ
ต่อไป 
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รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

กจิกรรมตามโครงการ  ประจ าปีการศึกษา 2560 

รหสั ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
จ านวน
กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน
อยูใ่นระดบั 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

101 พฒันาระบบงานการเงินและ
บญัชี 

3 3.33 นางกฤตยา  จอ้ยสูงเนิน 

102 พฒันางานพสัดุและสินทรัพย ์ 6 3.25 นางรัตนกานต ์ ศรีสุขศิริพนัธ์ 

103 พฒันางานแผนงาน 5 3.75 นางล าจวน  สุขทรัพยท์วผีล 

104 ระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  3 3.75 นางกฤตยา  จอ้ยสูงเนิน 

105 ตรวจสอบภายใน 4 3.83 นางสาวจินตนา   อ่ิมพิทกัษ ์

106 ประกนัคุณภาพภายใน 6 3.08 นางสาวนฤมล   สุดเงิน  

ฝ่ายธุรการ 

201 โครงการพฒันางานสารบรรณ 4 3.33 นางเรณู  ภุมรา 

202 โครงการพฒันางานบุคคล 4 3.66 นางรววีรรณ  สุขรอด 

203 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

3 3 นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร 

204 โครงการงานป้องกนัรักษา
สินทรัพย ์

3 2.83 นางเรณู  ภุมรา 

205 โครงการงานสวสัดิการครู 3 2.83 นายสุริยา  ชาปู่  

ฝ่ายปกครอง 

301 
พฒันาระบบสารบรรณขอ้มูล
สารสนเทศฝ่ายปกครอง 

3 3.8 นางฐิติพร  เทียนศรี 

302 การสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บันกัเรียน 8 3.916 นายไตรรงค ์ กล ่าบุตร 

303 งานพฒันาระดบัชั้น 3 3.08 นายสิงห์  จีนพงษ ์

304 
ป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรม
นกัเรียน 

4 3.916 นายบุญฤทธ์ิ  อยูค่ร 

305 งานรักษาความปลอดภยั 3 3.9 นายสิงห์  จีนพงษ ์

306 พฒันาเวรประจ าวนั 1 3.83 นายสิงห์  จีนพงษ ์
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รหสั ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
จ านวน
กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน
อยูใ่นระดบั 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

ฝ่ายปกครอง (ต่อ) 

307 
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมมาตรฐานสังคมและ
ชุมชนแก่นกัเรียน 

10 3.16 นายเฉลิมพล  ทองจุย้ 

ฝ่ายกจิการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 

401 งานพฒันาระบบสารสนเทศ 3 3.83 นางสาววมิลรัตน์ บุญคง 

402 
พฒันาระบบสารสนเทศของงาน
ประชาสัมพนัธ์ 

12 3.17 นางประทีป  กรองทอง 

403 
ส่งเสริมประชาธิปไตยภายใน
โรงเรียน 

8 3.17 นางสาวสิริอมร หวลหอม 

404 สัมพนัธ์ชุมชน 3 3.17 นายบุญเกิด  เผอืกใต ้

405 
พฒันางานกิจกรรมทัว่ไปฝ่าย
กิจการนกัเรียนและสัมพนัธ์
ชุมชน 

12 3.17 นางฐิติพร  เทียนศรี 

     

406 To Be Number One 4 3.17 นายเชษฐา  เพชรคง 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

501 
พฒันางานสารสนเทศฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษา 

2 3.916 นางสุพิชฌาย ์ นวรัตนารมย ์

502 โสตทศันูปกรณ์ 2 3.916 นางสาวสุภาพร  ปัญญา 

503 พฒันาอาคารสถานท่ี 4 3.87 นายชยนัต ์ ยบุล 

504 
สาธารณูปโภค (ระบบประปา 
และระบบไฟฟ้า) 

2 3.91 นายบุญฤทธ์ิ  อยูค่ร 

505 จดัแต่งภูมิทศัน์ 2 3.83 นายสมบติั  ประจุ 

506 บา้นพกัครู(งานดูแลบา้นพกัครู) 2 2.5 นายธรรมรัตน์  เขาเหิน 

507 งานอนามยัโรงเรียน 5 3.91 นางสาวกุลยา  หล ่าพรม 

508 งานโภชนาการ 3 2.08 นางจิดาภา  เขม็พล 
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รหสั ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
จ านวน
กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน
อยูใ่นระดบั 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (ต่อ) 

509 
ธนาคารออมสิน(ธนาคารออม
สินโรงเรียน) 

3 3.83 นางสาววมิลรัตน์  บุญคง 

510 งานหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ 5 3.25 นางชุลี  ครุธแกว้ 

511 งานยานยนตแ์ละเกษตร 6 3.916 นางสุพิชฌาย ์ นวรัตนารมย ์

ฝ่ายวชิาการ 

601.1 
โครงการปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการบริหารจดัการ
หลกัสูตร 

5 3.91 นางวรวรรณ  พิมพแ์สง 

601.2 
โครงการพฒันางานวดัผลและ
ประเมินผลการเรียน 

2 3.91 นางสาวเรวดี  เพญ็ศรี 

601.3 โครงการพฒันางานทะเบียน 5 4 นางชุติมา  สวนปลิก 

601.4 
โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี
และนวตักรรมการเรียน 

3 3.91 
             นายชยนัต ์ ยบุล              

นางนิตยา มัง่มี 

     

601.5 
พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นครูมือ
อาชีพ 

3 3.34 นางวรวรรณ  พิมพแ์สง 

601.6 
พฒันากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้  

1 3.34 นางนิตยา  มัง่มี 

601.7 โครงการนิเทศภายใน 7 4 นายสุริยา  ชาปู่  

601.8 
พฒันาการจดัการเรียนรู้(สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

6 3.58 นางสุรินทร์พร  มีหินกอง 

601.9 
โครงการพฒันาขอ้มูลระบบ
สารสนเทศ 

5 3.75 นางสาวบุษราภรณ์  โพธ์ิทอง 

601.10. 
พฒันาการจดัการเรียนรู้(เรียน
รวม) 

2 2.97 นายสมบติั  ประจุ 
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รหสั ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
จ านวน
กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน
อยูใ่นระดบั 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

ฝ่ายวชิาการ (ต่อ) 

601.11 
โครงการสนบัสนุนการจดัการ
เรียนรู้ 

3 2.97 นางสาวกนกวรรณ  ทวติชาติ 

601.12 
การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้
นกัเรียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

5 2.97 นางวรวรรณ  พิมพแ์สง 

602.1 พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4 3.91 นางชุติมา  สวนปลิก 

602.2 
พฒันากิจกรรมผูเ้รียน(กิจกรรม
แนะแนว) 

5 3.25 นายฉลวย  ล้ินจ่ี 

603.2 
ค่ายพฒันาศกัยภาพทาง
วทิยาศาสตร์ STEM ม.1 

2 3.91 นางสาวเรวดี  เพญ็ศรี 

603.3 ค่ายรักการอ่าน 1 3.6 นายสมบติั  ประจุ 

603.4 
การศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติทาง
ประวติัศาสตร์ฯ 

2 3.89 นายเชษฐา  เพชรคง 

ฝ่ายวชิาการ (ต่อ)  
งานพฒันาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

604.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 3.42 นายสมบติั  ประจุ 

604.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 3.83 นางสาววมิลรัตน์  บุญคง 

604.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 3 3.66 นางสุรินทร์พร  มีหินกอง 

604.4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

8 3.79 นายเชษฐา  เพชรคง 

604.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

5 4 นายบุญเกิด  เผอืกใต ้

604.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) 

3 3.08 นางมลัลิกา  อรัญศรี 

604.7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ทศันศิลป์) 

2 4 นายธรรมรัตน์  เขาเหิน 

604.8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ดนตรี) 

3 3.66 นายเอนก  อุ่นอุย้ 
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รหสั ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
จ านวน
กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน
อยูใ่นระดบั 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

ฝ่ายวชิาการ (ต่อ)  
งานพฒันาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

604.9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

2 3.83 นางนิตยา  มัง่มี  

604.1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ(เกษตร) 

3 3.91 นางสาวจินตนา อ่ิมพิทกัษ ์

604.11 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ(อุตสาหกรรม) 

1 2.08 วา่ท่ีร้อยตรี สุชีพ  ทองมาก 

604.12 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ(ผา้การตดัเยบ็และ
ส่ิงประดิษฐ)์ 

3 3.916 นางสาวณฐัสุดา  ธรรมราช 

604.13 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ(อาหาร) 

3 3 นางจิดาภา  เขม็พล 

604.14 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ(คอมพิวเตอร์) 

2 3.25 นางนิตยา  มัง่มี 

604.15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

11 3.17 นางสาวสิริอมร  หวลหอม 
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รหสั ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
จ านวน
กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน
อยูใ่นระดบั 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

ฝ่ายวชิาการ (ต่อ)  
งานทัศนศึกษานอกสถานที่ 

605.1 
ทศันศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 

1 3.24 นายเฉลิมพล  ทองจุย้ 

605.2 
ทศันศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 

1 3.83 นายสิงห์  จีนพงษ ์

605.3 
ทศันศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 

1 3.67 นายเชษฐา  กนันา 

605.4 
ทศันศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 

1 3.87 นายไตรรงค ์ กล ่าบุตร 

605.5 
ทศันศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 

1 3.33 นายบุญเกิด  เผอืกใต ้

605.6 
ทศันศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 

2 3.5 นายฉลวย  ล้ินจ่ี 

ฝ่ายวชิาการ (ต่อ)  
งานโครงการงานพเิศษ 

606.2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 6 3.58 นางสุรินทร์พร  มีหินกอง 
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สรุปจ านวนโครงการ/กจิกรรม/ระดับการประเมินของฝ่ายต่างๆ 

ที่ ฝ่าย จ านวนโครงการ จ านวนกจิกรรม ค่าเฉลีย่ 
(ระดับการประเมิน) 

1 ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 6 27 3.50 
2 ฝ่ายอ านวยการ 5 17 3.00 
3 ฝ่ายปกครอง 7 32 3.77 
4 ฝ่ายกิจการนกัเรียนและสัมพนัธ์ชุมชน 6 42 3.28 
5 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 11 36 3.53 
6 ฝ่ายวชิาการ 28 133 3.57 
 รวม 63 287 3.44 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการปีการศึกษา 2560 
ค่าเฉล่ียระดบัการประเมินเท่ากบั 3.4  อยูใ่นระดบั เป็นท่ีพอใจ 
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กรอบงบประมาณ แผนงานโครงการ 
 

ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

 

 

 

ฝ่ายอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
อุดหนุน 

เงิน
บริจาค 

ราย
หวั 

ปัจจยัพื้นฐาน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
1 พฒันาระบบงานการเงินและบญัชี 32,069         

2 การตรวจสอบภายใน 349         

3 ประกนัคุณภาพภายใน 4,215         

4 พฒันาแผนงานโรงเรียน 27,485         

5 พฒันางานพสัดุและสินทรัพย ์ 51,128         

6 ระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 2,240,000         

รวม 2,355,246         

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
อุดหนุน 

เงิน
บริจาค 

ราย
หวั 

ปัจจยัพื้นฐาน เรียนฟรี 15 ปี 

1 งานสารบรรณ 51,964         

2 งานบุคลากร 1,992,502         

3 งานสารสนเทศ 7,506         

4 งานสวสัดิการครู 43,800         

5 งานป้องกนัรักษาสินทรัพย ์ 1, 182             

รวม 2,095,772         
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ฝ่ายปกครอง 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
อุดหนุน 

เงินบริจาค 
รายหวั ปัจจยัพ้ืนฐาน เรียนฟรี 15 ปี 

1 ป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน   71,450     36,000 

2 พฒันางานระดบัชั้น   32,500       

3 พฒันาเวรประจ าวนั   22,000       

4 งานรักษาความปลอดภยั   96,500     4,000 

5 พฒันาคุณธรรม  จริยธรรม   30,300   34,800 3,900 

6 สร้างภูมิคุม้กนัใหน้กัเรียน   148,516 690,000     

7 พฒันาระบบสารสนเทศ   54,053       

รวม 455,319 690000 34800 43,900 

 
ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

รายการจัดสรรเงิน  ปี 2560 

ฝ่ายกจิการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

ที่ โครงการ/งาน งปม สวสัดิการ รายได้สถานศึกษา อืน่ ๆ (เรียนฟรี) รวม 

1 งานเลขาฯ           

  กิจกรรมท่ี 1            4,650                   4,650  

  กิจกรรมท่ี 2               713                      713  

  กิจกรรมท่ี 3                   -                            -    

  รวม            5,363                   5,363  

2 ประชาสัมพนัธ์           

  กิจกรรมท่ี 1            8,790                   8,790  

  กิจกรรมท่ี 2            2,500                   2,500  

  กิจกรรมท่ี 3                   -                            -    

  กิจกรรมท่ี 4            6,000                   6,000  

  กิจกรรมท่ี 5               850                      850  

  กิจกรรมท่ี 6          27,930                 27,930  

  กิจกรรมท่ี 7            3,855                   3,855  

  กิจกรรมท่ี 8            4,000                   4,000  
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  กิจกรรมท่ี 9          47,190                 47,190  

  กิจกรรมท่ี 10                   -                            -    

  กิจกรรมท่ี 11            4,320                   4,320  

  กิจกรรมท่ี 12          10,000                 10,000  

  รวม       115,435              115,435  

 

ที่ โครงการ/งาน งปม สวสัดิการ 
รายได้

สถานศึกษา 
อืน่ ๆ (เรียน

ฟรี) รวม 

3 ประชาธิปไตย           

  กิจกรรมท่ี 1 
              
621        

              
621  

  กิจกรรมท่ี 2       
                 
37,957  

         
37,957  

  กิจกรรมท่ี 3       
                 
28,800  

         
28,800  

  กิจกรรมท่ี 4 
           
3,450        

           
3,450  

  กิจกรรมท่ี 5 
           
4,557        

           
4,557  

  กิจกรรมท่ี 6 
         
11,154        

         
11,154  

  กิจกรรมท่ี 7 
              
975        

              
975  

  กิจกรรมท่ี 10 
         
24,144        

         
24,144  

  รวม 
         
44,901      

                 
66,757  

      
111,658  

4 กจิกรรมทัว่ไป           

  กิจกรรมท่ี 1 
                  
-          

                  
-    

  กิจกรรมท่ี 2 
                  
-          

                  
-    
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  กิจกรรมท่ี 3 
                  
-          

                  
-    

  กิจกรรมท่ี 4 
                  
-          

                  
-    

  กิจกรรมท่ี 5 
              
378        

              
378  

  กิจกรรมท่ี 6         
                  
-    

  กิจกรรมท่ี 7 
                  
-          

                  
-    

  กิจกรรมท่ี 8         
                  
-    

  กิจกรรมท่ี 9 
                  
-          

                  
-    

  กิจกรรมท่ี 10 
           
3,378        

           
3,378  

  กิจกรรมท่ี 11 
           
3,000        

           
3,000  

  กิจกรรมท่ี 12 63600       
         
63,600  

  รวม 
         
70,356        

         
70,356  

5 กจิกรรมชุมชน           

  กิจกรรมท่ี 1         
                  
-    

  กิจกรรมท่ี 2 
                  
-          

                  
-    

  กิจกรรมท่ี 3 
 

         
30,000  

 
  

         
30,000  

  รวม 
                  
-    

         
30,000      

         
30,000  
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ที่ โครงการ/งาน งปม สวสัดิการ 
รายได้

สถานศึกษา 
อืน่ ๆ (เรียน

ฟรี) รวม 

6 กจิกรรมทูบี           

  กิจกรรมท่ี 1 
              
615        

              
615  

  กิจกรรมท่ี 2 
         
11,635        

         
11,635  

  กิจกรรมท่ี 3 
           
1,616        

           
1,616  

  กิจกรรมท่ี 4 
                  
-          

                  
-    

  รวม 
         
13,866        

         
13,866  

  รวมทุกโครงการ 
      
249,921  

         
30,000    

                 
66,757  

      
346,678  
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

ล าดบั
ท่ี 

งาน/โครงการ กิจกรรม จ านวนเงิน 
ท่ีขอ 

รวมเงิน
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 งานสารสนเทศฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา 
(นางสุพิชฌาย ์ นวรัตนารมย)์ 

กจิกรรมที ่ 1 
กจิกรรมที ่2 
 

7,386 
11,000 

 

 
18,386       

 

2 งานอาคารสถานท่ี 
(นายชยนัต ์ ยบุล ) 

กจิกรรมที ่ 1 
กจิกรรมที่  2 
กจิกรรมที ่3  
 กจิกรรมที ่4   

50,000 
81,370 
34,905 
27,890 

 
 
 

194,165 

 

3 งานโสตทศันูปกรณ์ 
(นางสาวสุภาพร  ปัญญา ) 

กจิกรรมที ่1 
กจิกรรมที ่2 

84,800 
140,000 

 
   224,800 

 

4 งานจดัตกแต่งภูมิทศัน์ 
(นายสมบติั  ประจุ) 

กจิกรรมที ่ 1 
กจิกรรมที ่ 2 

3,115 
9,850 

 
12,965    

 

5 งานบา้นพกัครู 
(นายธรรมรัตน์  เขาเหิน) 

กจิกรรมที ่ 1 
กจิกรรมที่  2 

10,000 
10,000 

 
20,000 

 

6 งานสาธารณูปโภค 
(นายบุญฤทธ์ิ  อยูค่ร) 

กจิกรรมที ่1 
กจิกรรมที ่2 

21,050   
36,500 

 
57,550 

 

7 งานอนามยัโรงเรียน 
(นางสาวกุลยา หล าพรหม) 

กจิกรรม 1 
 

9,941 
 

9,941  

8 งานโภชนากร 
(นางจิดาภา  เขม็พล) 

กจิกรรมที ่ 1  
 กจิกรรมที ่ 2   
กจิกรรมที ่ 3   

11,100 
1,994 

15,000 

5,410 
965 

28,094 

 

9 งานธนาคารออมสินโรงเรียน
ศรีส าโรงชนูปถมัภ ์
(นางสาววมิลรัตน์  บุญคง) 

กจิกรรมที ่1 
กจิกรรมที ่ 2 
กจิกรรมที่ 3 

5,410 
965 

2,000 

8,375  

10 งานหอ้งสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 
(นางชุลี ครุธแกว้) 

กจิกรรมที ่ 1  
กจิกรรมที ่2 
กจิกรรมที ่ 3  
กจิกรรมที ่ 4  
กจิกรรมที ่ 5 

165,681 
19,700 
13,200 

9,550 
18,000 

226,131  
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11 งานยานยนตแ์ละพาหนะ 
(นางสุพิชฌาย ์ นวรัตนารมย)์ 

กจิกรรมที ่1 
กจิกรรมที ่2 
กจิกรรมที ่3 
กจิกรรมที ่4 
กจิกรรมที ่5 
กจิกรรมที ่6 

27,400 
17,900 
19,250 
12,590 
25,270 
16,550 

 
 
 
 
 

118,960 

 

รวมเงิน 11 กลุ่มงาน   925,742  
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ฝ่ายวชิาการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
อุดหนุน 

เงิน
บริจาค รายหวั ปัจจยัพื้นฐาน 

เรียนฟรี  
15 ปี 

  งานพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 63,497         

  สร้างโอกาสการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 560,650         

  
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหาร
จดัการหลกัสูตร 25,325 

        

  พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นครูมืออาชีพ 550,000         

  สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 126,788         

  พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 62,343         

  พฒันาการจดัการเรียนรู้(แนะแนว) 86,025         

  พฒันากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 30,997         

  
พฒันาการจดัการเรียนรู้(สวน
พฤกษศาสตร์) 14,914 

        

  พฒันาการจดัการเรียนรู้ (เรียนรวม) 7,108         

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 46,541 22000       

  ค่ายรักการอ่าน(เรียนฟรี  15  ปี) 14,220         

  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 73,998         

  กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 144,397 143107       

  ค่ายพฒันาศกัยภาพทางวทิยาศาสตร์ม.1 22,850         

  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาฯ 29,401         

  
การศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติทาง
ประวติัศาสตร์เมืองกรุงเก่าสุโขทยัตาม
รอยพอ่ขุนราม  15,615 

        

  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 303,800 121060       

  ศิลปะ   109602       

  พฒันาการเรียนการสอน(ดนตรี)           

  พฒันาการเรียนการสอน(ทศันศิลป์)           

  พฒันาการเรียนการสอน(นาฎศิลป์) 35,811         

  พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ 18,218         
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เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  
พฒันาการจดัการเรียนการสอน(วชิาค
หกรรมอาหาร) 

114,870         

  
พฒันาการจดัการเรียนการสอน(งานผา้
และการตดัเยบ็) 

71,883         

  
พฒันาการจดัการเรียนการสอน(งาน
เกษตร) 166,910 

        

  พฒันาการใชน้วตักรรม(คอมพิวเตอร์) 619,000         

  
พฒันาการจดัการเรียนการสอน
(อุตสาหกรรม) 

46,244         

  กลุ่มสาระภาษาองักฤษ 109,675         

  พฒันางานวดัผลและประเมินผลการเรียน 71,512 
 

      

  
พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศผลการ
เรียน(ทะเบียน) 28,084 

        

  พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี 564,110         

  ประกนัคุณภาพการศึกษา           

  งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 256,779         

  นิเทศภายใน 2,375         

  ทศันศึกษา  ม.1 79,000         

  ทศันศึกษา  ม.2           

  ทศันศึกษา  ม.3 46,200         

  ทศันศึกษา  ม.4 40,000         

  ทศันศึกษา  ม.5           

  ทศันศึกษา  ม.6           

รวม 4,449,140         
 

 

 

 


