
  

 

 
   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการงานแผนงาน 

  กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปกีารศึกษา 256๕ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนางานแผนงาน   
         กิจกรรม  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 256๕ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕ ให้ตอบสนอง ครอบคลุม 
       และเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

    ๒.๒ เพ่ือจัดกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทััศน์ ปรัชญา  
      จุดเน้น   เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

    ๒.๓ เพ่ือให้ผลการดำเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 
      ของผู้บริหาร  ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก-เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/ 
      แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑) คณะครู และบุคลากร ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
     มีส่วนรว่มในการวางแผนด้านนโยบาย แผนคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียน  

๒)  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  256๕ ที่ถูกต้องสมบูรณ์จำนวน 1 เล่ม  
     มีการบริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

๓) ร้อยละ๙๕ ของโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญา   
     และจุดเน้นของสถานศึกษา 
      ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            ๑) ครูและบุคลากรมีทักษะในการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง สามารถประเมินโครงการมีการ 
     รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการได้ ถูกต้อง ชัดเจน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
             ๒) โรงเรยีนนบพิตำวิทยามีแผนปฏิบัติการประจำปี มีระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาที่ 
     มีคุณภาพสำหรับใช้ เป็นเครื่องมือพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้น 
     ทีก่ำหนดขึ้นมีการจัดแสดงแผนภูมิโครงสร้างของสถานศึกษาอย่างชัดเจนและมีคู่มือการปฏิบัติงาน 
     ของสถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 
            ๓) ทุกกลุ่มงาน/ทุกกลุ่มสาระมีโครงการที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา  
        ๒๕๖๕ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               
๔. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววสุ เที่ยวแสวง 
      กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 

ด้าน.................................................................. 
มาตรฐานที.่..................................................... 
ตัวช้ีวัด........................................................... 



๕. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
 ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ๑๔-๑๕  มีนาคม - ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๕ 
                 ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ เดือน เมษายน  ๒๕๖๕ 
        สรุป  (  /    )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด     (  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
                                  

๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ๑๐,๐๐๐  บาท 
         ใช้เกินงบ    -   บาท 
        สรุป  (  /  )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
                ครู บุคลากร  จำนวน  ๓๖ คน เข้าร่วม  ๔๑  คน          
                 สรุป  (  /  )  ครู บุคลากรเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (    )  ครู บุคลากรเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
 
 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 256๕ ใช้ในการบริหาร 
   งบประมาณจัดกิจกรรมโครงการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย   
    วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
๒. ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  
    จุดเน้นของสถานศึกษา 
๓. การบริหารงานกิจกรรม/โครงการและการบริหารงบประมาณทุกกิจกรรม 
    โครงการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบและเกิด 
    ประโยชน์สูงสุด 
๔. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทำแผนฯ 
๕. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้   
    ร้อยละ 100 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
/ 
 

 
 

 

 
๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 
 ๖.๑ จัดทำแผนนอกสถานที่ เช่นเดิมเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ สร้างความร่วมมือได้ดีขึ้น 
      ข้อดี 
  ๑. เป็นกิจกรรมที่ดีต้องจัดให้มีกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆปีการศึกษา 
           ๒. เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการสรุปผลรายงานผล การวางแผนดำเนินการกิจกรรม  
                        โครงการร่วมกันทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย 
 
 
                  นางสาววสุ   เที่ยวแสวง        

      ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ 
                   
 
 



 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
 ๑. ชื่อโครงการ พัฒนางานแผนงาน   
                               กิจกรรม:  สรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 256๔ 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เชิงปริมาณ 

     ๑) ร้อยละ๙๕ ของโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
         และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  ๒.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๑) ทุกกลุ่มงาน/ทุกกลุ่มสาระมีโครงการที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี  
                             ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมใน 
                             โรงเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววสุ     เที่ยวแสวง 
                        กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
  ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖5 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖5 
  สรุป  (  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (    )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ..............-............... บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   .............-...................บาท 
        คงเหลือ         -   บาท 
  สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
        ............................................................................................................................. ....  
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  4๑  คน   ไปร่วม    4๑    คน 
  สรุป  (      )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (      )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (  )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  
                            (   ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่ากับที่กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 

ด้าน.................................................................. 
มาตรฐานที.่..................................................... 
ตัวช้ีวัด........................................................... 



 
 
 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. .  โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบโครงการของสถานศึกษา บริหารจัดการ
งบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ทุกกลุ่มงาน/ทุก
กลุ่มสาระมีโครงการที่มีแนวทางในการดำเนินโครงการชัดเจน สามารถประเมินผล
การจัดโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๒. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงบประมาณตามแผนงานกิจกรรมตามแผน 
สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
   

๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 
  ๖.๑ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                           ทำให้ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมได้เต็มที่  
 
 
 
                       นางสาววสุ   เที่ยวแสวง 
                        ผู้รายงาน/ผู้รบัผิดชอบ 
      
 
๗.  เอกสารแนบท้าย ( เอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่เห็นสมควร) 

๗.๑ สรุปแบบประเมินโครงการ / กิจกรรม 
๗.๒ ภาพถ่าย ( แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ) 
๗.๓  อื่นๆตามสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประมวลภาพ 

กิจกรรมประชุมสรุปรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
           

 

                    
 

 
 


