
รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที ่2) 

รหัส โครงการ ผลการดำเนิน รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 

101 พัฒนาระบบงานการเงินและ
บัญชี 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในหน่วยงานทำงานอย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือจัดทำหลักฐานการเงินและบัญชีเพื่อการ
ตรวจสอบได้ท้ังระบบเอกสารและข้อมูลทางเทคโนโลยี 

31,976 31,976 0 

102 พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 1. เพ่ือพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของทุกฝ่ายงานในโรงเรียน 
2. เพ่ือให้การบริการกับฝ่ายงานที่เก่ียวข้องอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

38,608 38,608 0 

103 พัฒนางานแผนงาน 1.  มีแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 ที่ครบถ้วน   
2.  มีข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ      

 ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน 
29,046 29,046 0 

104 ระดมทรัพยากรของ
สถานศึกษา  

1.  ระดมทรัพยากรได้เพียงพอกับความต้องการ 
2.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทางการเรียนรู้และมีศักยภาพ 

0 0 0 

105 ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบงานที่ปฏิบัติในโรงเรียนมีความถูกต้องชัดเจน
ทุกชิ้นงาน และผู้ปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

1,701 1,701 0 

106 ประกันคุณภาพภายใน 1.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 

1,618 1,618 0 



รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที ่2) 

รหัส โครงการ ผลการดำเนิน รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 

201 โครงการพัฒนางานสารบรรณ จัดการเอกสารในงานสารบรรณเป็นปัจจุบันและเสร็จ
ทันกำหนดเวลา 

55,026 55,026 0 

202 โครงการพัฒนางานบุคคล เพ่ือจัดทำเก็บข้อมูลหลักฐานของครู  บุคลากร  แสดง
รายละเอียดประวัติของครู  การมาปฏิบัติราชการ  การ
ลา ฯลฯ ของบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ 

16,000 16,000 0 

203 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ให้ข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก
โรงเรียนอย่างรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย 

5,000 5,000 0 

205 โครงการสวัสดิการครู บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาได้รับขวัญและกำลังใจจากผู้บริหารและ
เพ่ือนร่วมงาน   

90,644 90,644 0 

206 โครงการยานพาหนะซ่อม
บำรุงดูแลรักษารถยนต์ 

นักเรียน  ครู  และบุคลากรของโรงเรียนได้รับการ
บริการด้านยานพาหนะ มีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

34,000 
 

34,000 
 

0 

 

 

 

 



รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที ่2) 

รหัส โครงการ ผลการดำเนิน รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 

301 พัฒนาระบบสารบรรณฝ่าย
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

พัฒนาระบบสารสนเทศและงานสารบรรณของฝ่าย
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นระบบและง่ายต่อการ
ค้นหา 

19,838 19,838 0 

302 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นักเรียนทุกคนได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

124,006 124,006 0 

303 บริหารจัดการด้วยระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการระบบดูแลด้วยระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาประสิทธิภาพ
นักเรียน 

 202,500  202,500 0 

304 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ 

1.นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีความรู้และมี
ทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและโรคเอดส์ 
2.ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและโรค
เอดส์ 

 11,782  11,782 0 

305 ป้องกันแก้ไขพฤติกรรม ป้องกันมิให้นักเรียนของโรงเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปจากมาตรฐานสังคม 

27,100 27,100 0 

306 งานรักษาความปลอดภัย 1. นักเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรใน
โรงเรียน 
2. การจราจรภายในโรงเรียนมีสิทธิภาพลดอุบัติเหตุจาก
การใช้รถ ใช้ถนน 

20,153 20,153 0 



307 ห้องเรียนสีขาวโรงเรยีนศรี
สำโรงชนูปถัมภ ์

นักเรียน  เกิดกระบวนการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติในการ
ดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่  น่าเรียน  และเป็น
ศูนย์ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และปลอดจากอุบัติภัย 

 17,650  17,650 0 

308 เวรประจำวัน พัฒนาเวรประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 17,000 17,000 0 
309 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม มาตรฐานสังคม
และชุมชนแก่นักเรียน 

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม คือ มีความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ ตลอดจนมีความศรัทธาและเรียนรู้ เข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 

 93,080  93,080 0 

310 เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคมได้ 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที ่2) 

รหัส โครงการ ผลการดำเนิน รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 

401 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการทำงานในกิจกรรมต่างๆ  
ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน     

15,659 15,659 0 

402 พัฒนาระบบสารสนเทศของงาน
ประชาสมัพันธ์ 

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์อันดีกับ
โรงเรียน 

88,956 88,956 0 

403 ส่งเสริมประชาธิปไตยภายใน
โรงเรียน 

ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการบริหารงาน  แก้ปัญหา   
ด้วยระบบประชาธิปไตยส่งเสริมลักษณะผู้นำและผู้
ตามท่ีดีในสังคม    ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมมี
ความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม  

133,996 133,996 0 

404 สัมพันธ์ชุมชน 1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองใน
การร่วม กิจกรรมของชุมชน 
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 

 30,000  30,000 0 

405 พัฒนางานกิจกรรมทั่วไปฝ่าย
กิจการนักเรียนและสัมพันธ์
ชุมชน 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั่วไปของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
2. ชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วไป 

46,073 46,073 0 

406 To Be Number One   นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มี
คุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 10,900  10,900 0 

 



รายงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที ่2) 

รหัส โครงการ ผลการดำเนิน รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 

501 
พัฒนางานสารสนเทศฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษา 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล มีข้อมูล
สารสนเทศที่เก็บไว้อย่างเป็นระบบ  ครบถ้วน ถูกต้อง 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

9,202 9,202 0 

502 

พัฒนาส่งเสรมิการใช้นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

นักเรียน  ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับ ความ
สะดวกสบายในการใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ท่ีโรงเรียน
จัดให้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น 

39,660 39,660 0 

503 

งานอาคารสถานท่ี(พัฒนาอาคาร
สถานท่ี) 

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความ
สะดวกสบายในการบริการด้านอาคารสถานที่ ส่งผลให้
เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียน
พัฒนาได้เต็มศักยภาพ 

259,619 259,619 0 

504 

สาธารณูปโภค 

โรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคระบบน้ำ
และไฟฟ้าอยู่เสมอเพ่ือให้ นักเรียน /ครูและบุคลากรทุก
คนในโรงเรียนมีความปลอดภัยในการใช้ 

54,350 54,350 0 

505 

จัดแต่งภูมิทัศน์ 

นักเรียน  ครู   และบุคลากรของโรงเรียนมี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่
โรงเรียนจัดให้อย่างมีคุณภาพ 

16,650 16,650 0 



507 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
นักเรียนและ 
บุคลากรในโรงเรียน 

นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการ
ด้านยา การปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและพึงพอใจ 19,282 19,282 0 

508 

พัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร 

นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับการบริการด้าน
โภชนาการเป็นอย่างดี 

120,185  120,185  0 

509 
ธนาคารออมสินโรงบเรียน 

นักเรียนมีนิสัยการประหยัด และรู้จักการออมเงิน มี
ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน สามารนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

4,774 4,774 0 

510 

สหกรณ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูป
ถัมภ ์

นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติจริง มีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย   

57,408  57,408  0 

 

 

 


