
 

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุประจำป ี

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์

ประจำปีงบประมาณ 2564 

O 24 

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 



รายงานการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนฝางชนูปถัมภอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม

 



แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

ที ่ โครงการ อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา รวม 
1 วิชาการ 633,790 252,729 0 886,519 
2 งบประมาณและงานบุคคล 3,342,949 0 3,100,000 6,442,949 
3 กิจการนักเรียน 188,100 87,400 0 275,500 
4 บริหารทั่วไป 304,700 0 0 304,700 
5 งบกลางสถานศึกษา 1,313,926 1,109,076 228,800 2,651,802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาการ งบประมาณและงานบุคคล กิจการนักเรียน

บริหารทั่วไป งบกลางสถานศึกษา



งบกลางสถานศึกษา คงเหลือ

รายงานการใช้งบกลางสถารศึกษา 

ที ่ แหล่งงบประมาณ ชื่องบกลาง งบประมาณ (บาท) คงเหลือ (บาท) 
1 งบอุดหนุน สำรองฝ่ายบริหาร 1,313,926 123,088.94 
2 พัฒนาคุณภาพ สำรองฝ่ายบริหาร 1,109,076 27,247 
3 งบรายได้สถานศึกษา 

(เงินระดมทรัพยากร) 
สำรองฝ่ายบริหาร 228,800 282 

รวม 2,651,802 150,617.94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งสิ้น คงเหลือ

สรุปการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณท่ีได้จัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งสิ้น 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

1 วิชาการ 886,488 623,918 262,570 
2 งบประมาณและงานบุคคล 6,442,949 5,846,070.34 596,878.66 
3 กิจการนักเรียน 275,500 149,700 125,800 
4 บริหารทั่วไป 304,700 280,304.08 24,395.92 

รวม 7,909,637 6,899,992.42 1,009,644.58 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานภาพรวมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 52 โครงการ ผลการ
ดำเนินการ 
รายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   จำนวน 6 โครงการ 
 2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน 32 โครงการ 
 3. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จำนวน 14 โครงการ 
 4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  จำนวน 7,909,637.00 บาท 
 5. งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น   จำนวน 6,899,992.42 บาท  คิดเป็นร้อยละ 87.24 
 6. งบประมาณคงเหลือ    จำนวน 1,009,644.58 บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.76 
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามรอบประเมิน  

ที ่ รอบการประเมิน งบประมาณท่ีใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 
1 ประจำปีการศึกษา 2564   

1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
6,899,992.42 87.24 

งบประมาณคงเหลือ 1,009,644.58 12.76 
 

สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 
 โครงการทั้งหมด 52 โครงการ ประเมินผลโครงการแล้ว 54 โครงการ  
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 4.10 
 1. ด้านทรัพยากร ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 4.09 ) 
 2. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 4.13 ) 
 3. ด้านผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 4.07 ) 
ระดับผลการประเมิน 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานภาพรวมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
บริหารวิชาการ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 24 โครงการ ผลการดำเนินการ 
รายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   จำนวน 3 โครงการ 
 2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน 17 โครงการ 
 3. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จำนวน 4 โครงการ 
 4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  จำนวน 886,488.00 บาท 
 5. งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น   จำนวน 623,918.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 70.38 
 6. งบประมาณคงเหลือ    จำนวน 262,570.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.62 
 
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามรอบประเมิน  

ที ่ รอบการประเมิน งบประมาณท่ีใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 
1 ประจำปีการศึกษา 2564   

1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
623,918 70.38 

งบประมาณคงเหลือ 262,570 29.62 
 

สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 
 โครงการทั้งหมด 24 โครงการ ประเมินโครงการแล้ว 24 โครงการ รอการประเมินประเมิน 0 โครงการ 
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 4.04 
 1. ด้านทรัพยากร ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.98 ) 
 2. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 4.10 ) 
 3. ด้านผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 4.03 ) 
ระดับผลการประเมิน 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 ) 
 

 

 

 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
งบประมาณ : 22,921.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ ไชยะหมื่น 
กิจกรรมทั้งหมด : 3 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายในโรงเรียน อุดร ปงกาวงค์ 8,000.00 8,000.00 0.00 
2 การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหน่วยงานภายนอก นพมาศ แสนสุวงค์ 7,920.00 2,000.00 5,920.00 
3 ปรับลดผลการเรียน 0 ร มส มผ เสาวนีย์ รัตนวงศ ์ 7,001.00 7,001.00 0.00 

รวม 22,921.00 17,001.00 5,920.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
งบประมาณ : 49,815.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ 
กิจกรรมทั้งหมด : 14 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานและผลิตสื่อการเรียนการสอน จินตนา รังษี 8,055.00 8,055.00 0.00 
2 การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ว่าที่ร้อยตรีณณนวัตม์ การะเกตุ 20,000.00 20,000.00 0.00 
3 เสริมหลักสูตรสุขภาพห้องเรียนพิเศษเพชรชัยพฤกษ์ จินตนา รังษี 2,000.00 0.00 2,000.00 
4 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (ชุคบอล) มาณีรัตน์ ลังกากาศ 5,000.00 0.00 5,000.00 
5 การแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ นนท์ธวัตร คำแหลง 0.00 0.00 0.00 
6 การแข่งขันกรีฑาเบญจมิตรสัมพันธ์ นนท์ธวัตร คำแหลง 0.00 0.00 0.00 
7 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (เปตอง) มาณีรัตน์ ลังกากาศ 2,880.00 2,880.00 0.00 
8 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (วอลเลย์บอล) นนท์ธวัตร คำแหลง 3,000.00 0.00 3,000.00 
9 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (ฟุตซอล) ว่าที่ร้อยตรีณณนวัตม์ การะเกตุ 3,000.00 0.00 3,000.00 
10 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (กรีฑา) ธนาตย์ คำก้อน 2,880.00 0.00 2,880.00 
11 การฟิตร่างกายเพ่ือเป็นนักกีฬามืออาชีพ (ม.4) มาณีรัตน์ ลังกากาศ 3,000.00 3,000.00 0.00 
12 การแข่งขันวอลเลย์บอลโอเพ่น (ม.5) นนท์ธวัตร คำแหลง 0.00 0.00 0.00 
13 การศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด (ม.6) ว่าที่ร้อยตรีณณนวัตม์ การะเกตุ 0.00 0.00 0.00 
14 การแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาสี ภายในโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีณณนวัตม์ การะเกตุ 0.00 0.00 0.00 

รวม 49,815.00 33,935.00 15,880.00 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
งบประมาณ : 68,060.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน 
กิจกรรมทั้งหมด : 5 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 พัสดุกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปิยะณัฐ ช่างเงิน 25,003.00 25,003.00 0.00 
2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปิยะณัฐ ช่างเงิน 15,000.00 15,000.00 0.00 
3 พัสดุ และสารเคมีห้องปฏิบัติการ เกียรติศักดิ์ ศรีทรายคำ 25,057.00 22,165.00 2,892.00 
4 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ เกียรติศักดิ์ ศรีทรายคำ 0.00 0.00 0.00 
5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) กรวณิชภา ผลมาก 3,000.00 3,000.00 0.00 

รวม 68,060.00 65,168.00 2,892.00 
 

 

 

 

 

 

 

  



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
 โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
 งบประมาณ : 49,700.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกมลวรรณ แสงอุทัย 
 กิจกรรมทั้งหมด : 8 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กมลวรรณ แสงอุทัย 10,000.00 10,000.00 0.00 
2 ไหว้ครูศิลปะ กมลวรรณ แสงอุทัย 5,000.00 5,000.00 0.00 
3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ กัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้น 4,000.00 4,000.00 0.00 
4 พัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ กัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้น 4,000.00 4,000.00 0.00 
5 ศึกษาดูงานพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ กัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้น 3,000.00 0.00 3,000.00 
6 พัฒนาการเรียนการสอนวงโยธวาทิต สุตเขต ศรีอิศรางกูล 4,500.00 4,500.00 0.00 
7 พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีสากล/ดนตรีไทย สุตเขต ศรีอิศรางกูล 3,500.00 3,500.00 0.00 
8 พัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ทองสุข สมบูรณ์ 15,700.00 15,700.00 0.00 

รวม 49,700.00 46,700.00 3,000.00 
 
 

 

 

  
 



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
 โครงการ : พัฒนาการให้บริการ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
 งบประมาณ : 26,791.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายจงกลชัย ใจปัญญา 
 กิจกรรมทั้งหมด : 2 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด จงกลชัย ใจปัญญา 19,191.00 19,191.00 0.00 
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด จงกลชัย ใจปัญญา 7,600.00 1,600.00 0.00 

รวม 26,791.00 20,791.00 0.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
 โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 งบประมาณ : 33,000.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกมลศิษฐ์ ตาคำ 
 กิจกรรมทั้งหมด : 5 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการงานอาชีพ กมลศิษฐ์ ตาคำ 15,000.00 15,000.00 0.00 
2 จัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระการงานอาชีพ บังอร พรหมจอม 12,000.00 12,000.00 0.00 
3 กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปิยมาภรณ์ จันทร 2,000.00 0.00 0.00 
4 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ฐิติชญาณ์ พงศ์กสินปภพ 2,000.00 0.00 0.00 
5 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน จารุนันท์ บัวเหลือง 2,000.00 2,000.00 0.00 

รวม 33,000.00 29,000.00 0.00 
 
  



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
งบประมาณ : 28,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกรรณิการ์ สรรพสุข 
กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 

 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นุสรา ทองดี 28,000.00 28,000.00 0.00 

รวม 28,000.00 28,000.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : พัฒนางานทะเบียน-วัดผล 
งบประมาณ : 72,960.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ ไชยะหมื่น 
กิจกรรมทั้งหมด : 3 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 จัดซื้อ/จัดทำ เอกสาร ปพ. ต่าง ๆ ธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์ 38,460.00 38,460.00 0.00 
2 จัดซื้อ/ซ่อมอุปกรณ์/วัสดุสำนักงาน นภสร คำปิ่นแก้ว 30,000.00 30,000.00 0.00 
3 ออกเอกสารแจ้งผลการเรียน บริการครูผู้สอน/ผู้ปกครอง/นักเรียน ตามคำร้อง อ่อน คำจันทร์ 4,500.00 4,500.00 0.00 

รวม 72,960.00 72,960.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

  
 



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
 โครงการ : พัฒนานักเรียนห้องเพชรชัยพฤกษ์ 
 งบประมาณ : 0.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางทองพูล สอนมั่น 
 กิจกรรมทั้งหมด : 3 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนเพชรชัยพฤกษ์ ชินวัตร บุญก้ำ 0.00 0.00 0.00 
2 ค่ายวิทยาศาสตร์เพชรชัยพฤกษ์ นฤมล กอบแก้ว 0.00 0.00 0.00 
3 กิจกรรม MATH LAB สำหรับนักเรียนห้องเรียนเพชรชัยพฤกษ์ อัมพิกา สุขใหญ่ 0.00 0.00 0.00 

รวม 0.00 0.00 0.00 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
งบประมาณ : 13,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรุ่งนภา ฟูธรรม 
กิจกรรมทั้งหมด : 3 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 Chinese Camp ศานิกุณ คำภีระ 8,000.00 0.00 8,000.00 
2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพนักเรียน (เพชรยอดมงกฏ) มัซนีย์ แซ่ม้า 0.00 0.00 0.00 
3 เทศกาลสำคัญของชาวจีน (วันตรุษจีน) วิไลวรรณ ใจรักประภาสุข 5,000.00 5,000.00 0.00 

รวม 13,000.00 5,000.00 8,000.00 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต 
งบประมาณ : 93,745.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์ 
กิจกรรมทั้งหมด : 16 กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม พีระดา ศิรโชติธนา 5,000.00 3,700.00 1,300.00 
2 เดินทางไกลและอยุ่ค่ายพักเเรมลูกเสือเนตรนารี ศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์ 50,000.00 0.00 50,000.00 
3 ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นิรันดร์ ปันที 2,500.00 0.00 2,500.00 
4 ลูกเสือวิสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 5 นนท์ธวัตร คำแหลง 0.00 0.00 0.00 
5 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อาคม บรรเทาทุกข์ 0.00 0.00 0.00 
6 กิจกรรมชุมนุม วิไลวรรณ ใจรักประภาสุข 0.00 0.00 0.00 
7 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สิทธิชัย ผ่องใส 10,000.00 10,000.00 0.00 
8 รด.จิตอาสา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สิทธิชัย ผ่องใส 6,460.00 0.00 6,460.00 
9 อบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สิทธิชัย ผ่องใส 8,000.00 8,000.00 0.00 
10 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทองพูล สอนมั่น 5,000.00 0.00 5,000.00 
11 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นพมาศ แสนสุวงค์ 4,000.00 0.00 4,000.00 
12 กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นพมาศ แสนสุวงค์ 0.00 0.00 0.00 
13 กิจกรรมยุวชนคนรักชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อัมพิกา สุขใหญ่ 2,285.00 0.00 2,285.00 
14 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ วิไลวรรณ ใจรักประภาสุข 0.00 0.00 0.00 
15 วันวชิราวธุ ประจำปีการศึกษา 2564 อาคม บรรเทาทุกข์ 0.00 0.00 0.00 
16 ส่งเสริมการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษและพัฒนาการเรียนการสอนทางลูกเสือ อาคม บรรเทาทุกข์ 500.00 0.00 500.00 

รวม 93,745.00 21,700.00 72,045.00 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : พิเศษตามนโยบายของสถานศึกษา 
งบประมาณ : 20,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอุดร ปงกาวงค์ 
กิจกรรมทั้งหมด : 6 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ห้องเรียนสีเขียว เสาวนีย์ รัตนวงศ ์ 3,000.00 660.00 2,340.00 
2 การจัดกิจกรรมเรียนการสอนตามหลักสูตรบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
ปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์ 3,000.00 0.00 3,000.00 

3 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้) อุดร ปงกาวงค์ 5,000.00 0.00 5,000.00 
4 STEM Education นพมาศ แสนสุวงค์ 3,000.00 0.00 3,000.00 
5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ กรวณิชภา ผลมาก 4,000.00 4,000.00 0.00 
6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ จิรัชญา เขื่อนคำ 2,000.00 0.00 2,000.00 

รวม 20,000.00 4,660.00 15,340.00 
 

 

 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : รู้รักษ์ภาษาไทย 
งบประมาณ : 30,350.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกรรณิการ์ สรรพสุข 
กิจกรรมทั้งหมด : 5 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 วันสุนทรภู ่ พิมพร มโนราช 5,000.00 3,600.00 1,400.00 
2 วันภาษาไทยแห่งชาติ กรรณิการ์ สรรพสุข 7,026.00 7,026.00 0.00 
3 ส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาไทย ภูริวัฒน์ เขนย 2,000.00 2,000.00 0.00 
4 ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร ปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์ 14,694.00 14,694.00 0.00 
5 ส่งเสริมการอ่าน พีระดา ศิรโชติธนา 1,630.00 1,630.00 0.00 

รวม 30,350.00 28,950.00 1,400.00 
  



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
 โครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 งบประมาณ : 36,820.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรุ่งนภา ฟูธรรม 
 กิจกรรมทั้งหมด : 6 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ สุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา 0.00 0.00 0.00 
2 ค่ายภาษาอังกฤษ…(English Camp) หล้าดี สัมพันธ์สินก่อ 0.00 0.00 0.00 
3 กิจกรรมพิเศษท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนแผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ ดวงเดือน ปนันคำ 3,820.00 0.00 3,820.00 
4 วันคริสต์มาส (Christmas’s Day ) ภัสร์วิภา มีไฟ 8,000.00 8,000.00 0.00 
5 Co-Foreign Techers สุจินตา คำเงิน 0.00 0.00 0.00 
6 การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ/เทคโนโลยีที่หลากหลาย พิชยา พรหมปัญญา 25,000.00 25,000.00 0.00 

รวม 36,820.00 33,000.00 3,820.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
 โครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียน 
 งบประมาณ : 0.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางทองพูล สอนมั่น 
 กิจกรรมทั้งหมด : 7 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ ดาววิภา มีบุญ 0.00 0.00 0.00 
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดาววิภา มีบุญ 0.00 0.00 0.00 
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ดาววิภา มีบุญ 0.00 0.00 0.00 
4 เตรียมความพร้อมสู่การสอบความถนัดทางวิชาชีพ 9 วิชาสามัญ ม.6 ชินวัตร บุญก้ำ 0.00 0.00 0.00 
5 เตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET ม.3 ชินวัตร บุญก้ำ 0.00 0.00 0.00 
6 เตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET ม.6 ชินวัตร บุญก้ำ 0.00 0.00 0.00 
7 เตรียมความพร้อมสู่การสอบความถนัดทางวิชาชีพ GAT PAT ม.6 ชินวัตร บุญก้ำ 0.00 0.00 0.00 

รวม 0.00 0.00 0.00 
 
 
 
 

 
 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 
งบประมาณ : 35,668.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปิยะพงษ์ มอญแสง 
กิจกรรมทั้งหมด : 7 กิจกรรม 

 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 เสริมสร้างความรู้สู่การสอบธรรมศึกษา อาคม บรรเทาทุกข์ 2,785.00 0.00 2,785.00 
2 ส่งเสริมพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมตักบาตร สุรกานต์ คำใหญ่ 2,250.00 2,250.00 0.00 
3 เสริมสร้างความรู้วิชาการทางสังคมศึกษา หทัยรัตน์ สมคำหล้า 3,000.00 3,000.00 0.00 
4 เสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ลลิตา วงค์กัญญา 5,000.00 5,000.00 0.00 
5 อบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษาการฐานสมรรถนะสู่การเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี21 เอกชัย ใจมา 0.00 0.00 0.00 
6 พัฒนาสื่อการสอนสังคมศึกษา พิริยวัตร ติใหม่ 22,633.00 22,633.00 0.00 
7 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมศึกษา รพีพร เส็งคานนท์ 0.00 0.00 0.00 

รวม 35,668.00 32,883.00 2,785.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ : 41,850.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนฤมล กอบแก้ว 
กิจกรรมทั้งหมด : 10 กิจกรรม 

 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทองพูล สอนมั่น 0.00 0.00 0.00 
2 ค่ายบูรณาการของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
อุดร ปงกาวงค์ 

0.00 0.00 0.00 

3 ค่ายบูรณาการของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นฤมล กอบแก้ว 
0.00 0.00 0.00 

4 นักเรียนพบนักวิจัย มลธณี อารีย์ 5,250.00 5,250.00 0.00 
5 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 
6 การเขียนเชิงวิชาการ 2 ภาษา นฤมล กอบแก้ว 0.00 0.00 0.00 
7 สัมมนาทางวิชาการ นพมาศ แสนสุวงค์ 16,500.00 11,000.00 5,500.00 
8 การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 
ปิยะณัฐ ช่างเงิน 

5,440.00 5,440.00 0.00 

9 ค่ายสรุปงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จิรัชญา เขื่อนคำ 7,820.00 7,820.00 0.00 
10 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำวิจัยเบื้องต้น นภสร คำปิ่นแก้ว 6,840.00 0.00 6,840.00 

รวม 41,850.00 29,510.00 12,340.00 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
งบประมาณ : 9,995.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายจงกลชัย ใจปัญญา 
กิจกรรมทั้งหมด : 2 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 บันทึกรักการอ่านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ จงกลชัย ใจปัญญา 6,600.00 6,600.00 0.00 
2 ยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน สืบสานงานพระราชดำริ จงกลชัย ใจปัญญา 3,395.00 0.00 0.00 

รวม 9,995.00 6,600.00 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 
งบประมาณ : 30,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายจงกลชัย ใจปัญญา 
กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 

 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 รัตติยาพร โชติระวีวัฒน์ 30,000.00 30,000.00 0.00 

รวม 30,000.00 30,000.00 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 
งบประมาณ : 41,173.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายจงกลชัย ใจปัญญา 
กิจกรรมทั้งหมด : 4 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จงกลชัย ใจปัญญา 24,673.00 0.00 24,673.00 
2 เทศกาลรักการอ่าน จงกลชัย ใจปัญญา 8,500.00 0.00 8,500.00 
3 รักษ์ภูมิปัญญา จงกลชัย ใจปัญญา 5,000.00 0.00 0.00 
4 ส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จงกลชัย ใจปัญญา 3,000.00 0.00 3,000.00 

รวม 41,173.00 0.00 36,173.00 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : โครงการงานแนะแนว 
งบประมาณ : 77,540.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศิริขวัญ วรรณา 
กิจกรรมทั้งหมด : 14 กิจกรรม 

 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 กิจกรรมพัฒนาห้องแนะแนวและห้องบริการให้คำปรึกษา ดวงชีวัน บุษยาวรรณ 10,000.00 10,000.00 0.00 
2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. ดวงชีวัน บุษยาวรรณ 0.00 0.00 0.00 
3 ฝึกประสบการณ์อาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ดวงชีวัน บุษยาวรรณ 3,000.00 0.00 3,000.00 
4 กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา วุฒิไกร ชัยดี 0.00 0.00 0.00 
5 คนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า ดวงชีวัน บุษยาวรรณ 6,000.00 0.00 6,000.00 
6 แนะแนวแผนการเรียนของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์แก่นักเรียนม.3-4 ดวงชีวัน บุษยาวรรณ 0.00 0.00 0.00 
7 กิจกรรมทุนการศึกษา ปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์ 0.00 0.00 0.00 
8 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขสถานศึกษาสังกัด 

สพฐ.( CCT ) 
วุฒิไกร ชัยดี 0.00 0.00 0.00 

9 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและแฟ้มสะสมงาน วุฒิไกร ชัยดี 0.00 0.00 0.00 
10 กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา yc ศิริขวัญ วรรณา 6,000.00 0.00 6,000.00 
11 โครงการวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ศิริขวัญ วรรณา 4,000.00 0.00 4,000.00 
12 แนะแนวสัญจร ศิริขวัญ วรรณา 22,500.00 0.00 22,500.00 
13 มอบช่อดอกไม้และทำป้ายไวนิลแสดงความยินกับนักเรียนชั้น ม.6 ศิริขวัญ วรรณา 26,040.00 26,040.00 0.00 
14 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ศิริขวัญ วรรณา 0.00 0.00 0.00 

รวม 77,540.00 36,040.00 41,500.00 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : โครงการพัฒนาสนับสนุนการจัดการจัดการเรียนการสอน และเพ่ิมศักยภาพพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณ : 42,510.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสิทธิชัย ผ่องใส 
กิจกรรมทั้งหมด : 8 กิจกรรม 

 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 คลินิกคณิตศาสตร์ นงคราญ มณีกุล 1,000.00 0.00 1,000.00 
2 Man of the Math ภัทรินญา แสนบุญยืน 3,510.00 3,510.00 0.00 
3 การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก ดาววิภา มีบุญ 0.00 0.00 0.00 
4 ค่ายคณิตศาสตร์ บูรณาการสิ่งแวดล้อม สัณหภพ ยอดสร้อย 5,000.00 0.00 5,000.00 
5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม GeoGebra สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นภสร คำปิ่นแก้ว 4,000.00 0.00 4,000.00 
6 ค่ายคณิตศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิด บูรณาการสะเต็มศึกษา น้ำผึ้ง อภิรักษ์สันติ 0.00 0.00 0.00 
7 จัดซื้อวัสดุ สำหรับสร้าง และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1-2 น้ำผึ้ง อภิรักษ์สันติ 29,000.00 29,000.00 0.00 
8 การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้น

เรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
สิทธิชัย ผ่องใส 0.00 0.00 0.00 

รวม 42,510.00 32,510.00 10,000.00 
 
 

 
 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานบริหารวิชาการ 
งบประมาณ : 30,910.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางทองพูล สอนมั่น 
กิจกรรมทั้งหมด : 4 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานวิชาการ อรพรรณ ราชอุ่น 23,040.00 23,040.00 0.00 
2 จัดทำแบบบันทึกการเข้าสอนของครูและการเข้าเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ดาววิภา มีบุญ 3,935.00 3,935.00 0.00 
3 จัดทำแบบบันทึกการเข้าสอนของครูและการเข้าเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ดาววิภา มีบุญ 3,935.00 3,935.00 0.00 
4 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ ทองพูล สอนมั่น 0.00 0.00 0.00 

รวม 30,910.00 30,910.00 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารวิชาการ 
โครงการ : โครงการสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณ : 31,680.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา 
กิจกรรมทั้งหมด : 5 กิจกรรม 

 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 อบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน สุชิน บุญเมือง 0.00 0.00 0.00 
2 อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิตติภัณฑ์ คำธิตา 8,080.00 0.00 8,080.00 
3 พัฒนาสำนักงาน ภาณุพงศ์ เลขอิน 6,000.00 6,000.00 0.00 
4 วันเทคโนโลยีไทย ภาณุพงศ์ เลขอิน 0.00 0.00 0.00 
5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฤทธิไกร วีระ 17,600.00 17,600.00 0.00 

รวม 31,680.00 23,600.00 8,080.00 
 
 
 
 
 



รายงานภาพรวมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
บริหารงบประมาณและงานบุคคล 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ผลการดำเนินการ 
รายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   จำนวน 1 โครงการ 
 2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน 6 โครงการ 
 3. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จำนวน 4 โครงการ 
 4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  จำนวน 6,442,949.00 บาท 
 5. งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น   จำนวน 5,846,070.34 บาท  คิดเป็นร้อยละ 90.74 
 6. งบประมาณคงเหลือ    จำนวน 596,878.66 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.26 
 
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามรอบประเมิน  

ที ่ รอบการประเมิน งบประมาณท่ีใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 
1 ประจำปีการศึกษา 2564   

1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
5,846,070.34 90.74 

งบประมาณคงเหลือ 596,878.66 9.26 
 
สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 
 โครงการทั้งหมด 11 โครงการ ประเมินโครงการแล้ว 11 โครงการ รอการประเมินประเมิน 0 โครงการ 
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 4.36 
 1. ด้านทรัพยากร ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 4.29 ) 
 2. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 4.43 ) 
 3. ด้านผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 4.36 ) 
ระดับผลการประเมิน 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 ) 
 
 
 

 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
โครงการ : การดำเนินการชำระค่าเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ : 400,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา 
กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ สุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา 400,000.00 400,000.00 0.00 

รวม 400,000.00 400,000.00 0.00 
 

  



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
โครงการ : การดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
งบประมาณ : 1,500,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร 
กิจกรรมทั้งหมด : 6 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ค่าไฟฟ้า ปิยมาภรณ์ จันทร 960,000.00 660,882.00 299,118.00 
2 ค่าน้ำประปา ปิยมาภรณ์ จันทร 8,400.00 8,400.00 0.00 
3 ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ปิยมาภรณ์ จันทร 8,400.00 7,218.00 1,182.00 
4 ค่าอินเทอร์เน็ต ปิยมาภรณ์ จันทร 224,988.00 131,993.00 92,995.00 
5 ค่าโทรศัพท์ ปิยมาภรณ์ จันทร 30,000.00 28,904.32 1,095.68 
6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยมาภรณ์ จันทร 268,212.00 228,423.80 39,788.20 

รวม 1,500,000.00 1,065,821.12 434,178.88 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 โครงการ : จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
 งบประมาณ : 2,700,000.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรนิษฐ์ คำลือ 
 กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วรนิษฐ์ คำลือ 2,700,000.00 2,598,070.00 101,930.00 

รวม 2,700,000.00 2,598,070.00 101,930.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 โครงการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 งบประมาณ : 9,500.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรนิษฐ์ คำลือ 
 กิจกรรมทั้งหมด : 5 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 วันสำคัญของชาติ มนัสชนก ตานาง 4,500.00 1,200.00 3,300.00 
2 เบญจมิตรครู มนัสชนก ตานาง 0.00 0.00 0.00 
3 วันครู พีระดา ศิรโชติธนา 0.00 0.00 0.00 
4 เสริมสร้างขวัญกำลังใจ มนัสชนก ตานาง 0.00 0.00 0.00 
5 ความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ฐิติชญาณ์ พงศ์กสินปภพ 5,000.00 5,000.00 0.00 

รวม 9,500.00 6,200.00 3,300.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
โครงการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์(ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง) 
งบประมาณ : 250,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรนิษฐ์ คำลือ 
กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  

(ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง) 
วรนิษฐ์ คำลือ 250,000.00 196,322.22 53,677.78 

รวม 250,000.00 196,322.22 53,677.78 
 

 
 

 

  



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
โครงการ : พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
งบประมาณ : 9,575.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุจินตา คำเงิน 
กิจกรรมทั้งหมด : 2 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 สุจินตา คำเงิน 1,350.00 0.00 1,350.00 
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 รพีพร เส็งคานนท์ 8,225.00 8,225.00 0.00 

รวม 9,575.00 8,225.00 1,350.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
โครงการ : พัฒนาแผนงานโรงเรียน 
งบประมาณ : 13,237.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุจินตา คำเงิน 
กิจกรรมทั้งหมด : 2 กิจกรรม 

 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานแผนงานโรงเรียน หทัยรัตน์ สมคำหล้า 10,795.00 8,395.00 2,400.00 
2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 หทัยรัตน์ สมคำหล้า 2,442.00 2,400.00 42.00 

รวม 13,237.00 10,795.00 2,442.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
โครงการ : สนับสนุนการผลิตเอกสารและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
งบประมาณ : 592,882.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวฐิติชญาณ์ พงศ์กสินปภพ 
กิจกรรมทั้งหมด : 2 กิจกรรม 

 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 สนับสนุนการผลิตเอกสาร ฐิติชญาณ์ พงศ์กสินปภพ 500,000.00 500,000.00 0.00 
2 สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล ฐิติชญาณ์ พงศ์กสินปภพ 92,882.00 92,882.00 0.00 

รวม 592,882.00 592,882.00 0.00 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
โครงการ : ห้องเรียนคุณภาพ 
งบประมาณ : 960,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร 
กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ติดตั้งโปรเจคเตอรเ์ครื่องเสียงและไมโครโฟนประจำห้องเรียน ปิยมาภรณ์ จันทร 960,000.00 960,000.00 0.00 

รวม 960,000.00 960,000.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
โครงการ : โครงการปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
งบประมาณ : 0.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุจินตา คำเงิน 
กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) สุตเขต ศรีอิศรางกูล 0.00 0.00 0.00 

รวม 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
โครงการ : โรงเรียนธนาคาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
งบประมาณ : 7,755.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางบังอร พรหมจอม 
กิจกรรมทั้งหมด : 3 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 รู้ทำ รู้ใช้ รู้ออม ทองสุข สมบูรณ์ 1,900.00 1,900.00 0.00 
2 ยอดนักออมและครูที่ปรึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น บังอร พรหมจอม 2,000.00 2,000.00 0.00 
3 จัดซื้อวัสดุโรงเรียนธนาคาร บังอร พรหมจอม 3,855.00 3,855.00 0.00 

รวม 7,755.00 7,755.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานภาพรวมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
บริหารกิจการ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ ผลการดำเนินการ 
รายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   จำนวน 2 โครงการ 
 2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน 4 โครงการ 
 3. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จำนวน 4 โครงการ 
 4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  จำนวน 275,500.00 บาท 
 5. งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น   จำนวน 149,700.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 54.34 
 6. งบประมาณคงเหลือ    จำนวน 125,800.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 45.66 

 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามรอบประเมิน  
ที ่ รอบการประเมิน งบประมาณท่ีใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 
1 ประจำปีการศึกษา 2564   

1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
149,700.00 54.34 

งบประมาณคงเหลือ 125,800.00 45.66 
 
สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 
 โครงการทั้งหมด 10 โครงการ ประเมินโครงการแล้ว 10 โครงการ รอการประเมินประเมิน 0 โครงการ 
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 3.48 
 1. ด้านทรัพยากร ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.58 ) 
 2. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 3.40 ) 
 3. ด้านผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 3.40 ) 
ระดับผลการประเมิน 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 ) 
 
 
 
 
 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารกิจการ 
โครงการ : ความปลอดภัยและยานพาหนะ 
งบประมาณ : 11,590.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสัณหภพ ยอดสร้อย 
กิจกรรมทั้งหมด : 4 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ประชุมรถรับส่งนักเรียน นนท์ธวัตร คำแหลง 970.00 970.00 0.00 
2 รักษาความปลอดภัย นนท์ธวัตร คำแหลง 10,620.00 10,620.00 0.00 
3 อบรมใบขับข่ีนักเรียน สัณหภพ ยอดสร้อย 0.00 0.00 0.00 
4 Safety School สัณหภพ ยอดสร้อย 0.00 0.00 0.00 

รวม 11,590.00 11,590.00 0.00 
  



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารกิจการ 
โครงการ : พัฒนากิจกรรมนักเรียน 
งบประมาณ : 21,840.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพิริยวัตร ติใหม่ 
กิจกรรมทั้งหมด : 12 กิจกรรม 

 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พิริยวัตร ติใหม่ 0.00 0.00 0.00 
2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10 ณณนวัตม์ การะเกตุ 1,000.00 1,000.00 0.00 
3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี ร.10 ณณนวัตม์ การะเกตุ 0.00 0.00 0.00 
4 หล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา อาคม บรรเทาทุกข์ 5,000.00 5,000.00 0.00 
5 วันแม่แห่งชาติ ภูริวัฒน์ เขนย 0.00 0.00 0.00 
6 วันพ่อแห่งชาติ ภูริวัฒน์ เขนย 0.00 0.00 0.00 
7 วันไหว้ครู พิริยวัตร ติใหม่ 5,400.00 5,400.00 0.00 
8 วันลอยกระทง อาคม บรรเทาทุกข์ 0.00 0.00 0.00 
9 รับขวัญน้อง พิริยวัตร ติใหม่ 0.00 0.00 0.00 
10 ปัจฉิมนิเทศ พิริยวัตร ติใหม่ 0.00 0.00 0.00 
11 ส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียน กัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้น 6,000.00 5,000.00 1,000.00 
12 พัฒนาห้อง To be number One กัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้น 4,440.00 4,440.00 0.00 

รวม 21,840.00 20,840.00 1,000.00 
 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารกิจการ 
โครงการ : พัฒนาระดับชั้น 
งบประมาณ : 51,400.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางดวงเดือน ปนันคำ 
กิจกรรมทั้งหมด : 2 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 พัฒนาระดับชั้น ดวงเดือน ปนันคำ 24,000.00 0.00 24,000.00 
2 ทัศนศึกษาบูรณาการ ภัทรินญา แสนบุญยืน 27,400.00 0.00 27,400.00 

รวม 51,400.00 0.00 51,400.00 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารกิจการ 
โครงการ : พัฒนาระบบกิจการนักเรียน 
งบประมาณ : 33,240.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวภัทรินญา แสนบุญยืน 
กิจกรรมทั้งหมด : 4 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 พัฒนาศักยภาพครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ภัทรินญา แสนบุญยืน 0.00 0.00 0.00 
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน แผนงานกลุ่มกิจการนักเรียน ภัทรินญา แสนบุญยืน 10,760.00 10,760.00 0.00 
3 งานเวรยามและเวรประจำวัน จิรัชญา เขื่อนคำ 2,480.00 2,480.00 0.00 
4 งบสำรอง ภัทรินญา แสนบุญยืน 20,000.00 20,000.00 0.00 

รวม 33,240.00 33,240.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารกิจการ 
โครงการ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งบประมาณ : 32,200.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิรัชญา เขื่อนคำ 
กิจกรรมทั้งหมด : 3 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ประชุมผู้ปกครอง ดวงเดือน ปนันคำ 26,350.00 0.00 26,350.00 
2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง จิรัชญา เขื่อนคำ 5,850.00 0.00 5,850.00 
3 เยี่ยมบ้านนักเรียน ดวงเดือน ปนันคำ 0.00 0.00 0.00 

รวม 32,200.00 0.00 32,200.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารกิจการ 
 โครงการ : รักษาวินัยและส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
 งบประมาณ : 27,090.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนนท์ธวัตร คำแหลง 
 กิจกรรมทั้งหมด : 4 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน (วัสดุอุปกรณ์) นนท์ธวัตร คำแหลง 27,090.00 27,090.00 0.00 
2 เข้าค่ายปรับพฤติกรรม สัณหภพ ยอดสร้อย 0.00 0.00 0.00 
3 Student care งานพฤติกรรมนักเรียน สัณหภพ ยอดสร้อย 0.00 0.00 0.00 
4 ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน (งานปกครอง) นนท์ธวัตร คำแหลง 0.00 0.00 0.00 

รวม 27,090.00 27,090.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารกิจการ 
โครงการ : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
งบประมาณ : 31,640.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอาคม บรรเทาทุกข์ 
กิจกรรมทั้งหมด : 4 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 โรงเรียนคุณธรรม ลลิตา วงค์กัญญา 6,000.00 0.00 6,000.00 
2 ชั่วโมงความดี ประจำปี2564 อาคม บรรเทาทุกข์ 12,000.00 0.00 12,000.00 
3 วิถีไทย วิถีธรรม อาคม บรรเทาทุกข์ 9,200.00 9,200.00 0.00 
4 นักเรียนต้นแบบคุณธรรมดีเด่น ลลิตา วงค์กัญญา 4,440.00 4,440.00 0.00 

รวม 31,640.00 13,640.00 18,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารกิจการ 
โครงการ : สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
งบประมาณ : 4,800.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ว่าที่ ร.ต.ณณนวัตม์ การะเกตุ 
กิจกรรมทั้งหมด : 6 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 พัฒนาห้องเรียนสีขาว ณณนวัตม์ การะเกตุ 0.00 0.00 0.00 
2 วันงดสูบบุหรี่โลก ณณนวัตม์ การะเกตุ 2,400.00 1,600.00 800.00 
3 วันต่อต้านยาเสพติด ณณนวัตม์ การะเกตุ 2,400.00 2,400.00 0.00 
4 อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) ณณนวัตม์ การะเกตุ 0.00 0.00 0.00 
5 อบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว ภัทรินญา แสนบุญยืน 0.00 0.00 0.00 
6 อบรมแกนนำนักเรียนเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภัทรินญา แสนบุญยืน 0.00 0.00 0.00 

รวม 4,800.00 4,000.00 800.00 
 

 

 

 

 

 

 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารกิจการ 
โครงการ : สภานักเรียน 
งบประมาณ : 60,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายภูริวัฒน์ เขนย 
กิจกรรมทั้งหมด : 7 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สัณหภพ ยอดสร้อย 17,400.00 0.00 17,400.00 
2 ค่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า ประจำปีการศึกษา 2564 สิทธิชัย ผ่องใส 5,000.00 0.00 5,000.00 
3 ศึกษาดูงานสภานักเรียน ภูริวัฒน์ เขนย 800.00 800.00 0.00 
4 สภาสู่ชุมชน ภูริวัฒน์ เขนย 6,000.00 6,000.00 0.00 
5 เลือกตั้งสภานักเรียน ภูริวัฒน์ เขนย 2,000.00 2,000.00 0.00 
6 พัฒนาระบบสภานักเรียน ภูริวัฒน์ เขนย 15,600.00 15,600.00 0.00 
7 พัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ภูริวัฒน์ เขนย 13,200.00 13,200.00 0.00 

รวม 60,000.00 37,600.00 22,400.00 
 

 

 

  

 

 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารกิจการ 
โครงการ : เลขานุการและสารบรรณ 
งบประมาณ : 1,700.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวลลิตา วงค์กัญญา 
กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 จัดซื้ออุปกรณ์เลขานุการและสารบรรณ ลลิตา วงค์กัญญา 1,700.00 1,700.00 0.00 

รวม 1,700.00 1,700.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานภาพรวมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
บริหารทั่วไป 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ผลการดำเนินการ 
รายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   จำนวน 0 โครงการ 
 2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน 5 โครงการ 
 3. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จำนวน 2 โครงการ 
 4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  จำนวน 304,700.00 บาท 
 5. งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น   จำนวน 280,304.08 บาท  คิดเป็นร้อยละ 91.99 
 6. งบประมาณคงเหลือ    จำนวน 24,395.92 บาท   คิดเป็นร้อยละ 8.01 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามรอบประเมิน  
ที ่ รอบการประเมิน งบประมาณท่ีใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 
1 ประจำปีการศึกษา 2564   

1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
280,304.08 91.99 

งบประมาณคงเหลือ 24,395.92 8.01 
 
สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 
 โครงการทั้งหมด 7 โครงการ ประเมินโครงการแล้ว 7 โครงการ รอการประเมินประเมิน 0 โครางการ 
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 4.55 
 1. ด้านทรัพยากร ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ( 4.63 ) 
 2. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ( 4.54 ) 
 3. ด้านผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 4.43 ) 
ระดับผลการประเมิน 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 ) 
 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 ) 
 

 

 

 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
โครงการ : พัฒนาซ่อมแซ่มปรับปรุงอาคารสถานที่ 
งบประมาณ : 173,600.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล 
กิจกรรมทั้งหมด : 8 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 พัฒนางานซ่อมแซมปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์ ฤทธิไกร วีระ 15,000.00 14,500.00 500.00 
2 พัฒนางานภูมิทัศน์ จารุนันท์ บัวเหลือง 15,000.00 15,000.00 0.00 
3 กิจกรรมพัฒนาและซ่อมแซมปรับปรุงห้อง Studio ฤทธิไกร วีระ 50,000.00 50,000.00 0.00 
4 พัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 

แสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
สุรกานต์ คำใหญ่ 50,000.00 49,915.00 85.00 

5 พัฒนาตกแต่งกิจกรรมสำคัญสำหรับนักเรียน จงกลชัย ใจปัญญา 10,000.00 10,000.00 0.00 
6 5 ส ภาณุพงศ์ เลขอิน 30,000.00 27,000.00 3,000.00 
7 BIG CLENING DAY ภาณุพงศ์ เลขอิน 3,600.00 0.00 3,600.00 
8 โรงเรียนปลอดยะ (Zero Waste School) ภาณุพงศ์ เลขอิน 0.00 0.00 0.00 

รวม 173,600.00 166,415.00 7,185.00 
 

 

 

 
 
 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
โครงการ : น้ำดื่มโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
งบประมาณ : 1,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวการทิพย์ พวงขจร 
กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 น้ำดื่มโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ การทิพย์ พวงขจร 1,000.00 1,000.00 0.00 

รวม 1,000.00 1,000.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
 โครงการ : พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 
 งบประมาณ : 65,100.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางปุณณิศ สกลกิตติ 
 กิจกรรมทั้งหมด : 4 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ที่จำเป็นใช้สำหรับงานนักการภารโรงหญิง อิชยา ยอมคำ 15,000.00 15,000.00 0.00 
2 กิจกรรมซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน ปุณณิศ สกลกิตติ 5,000.00 670.00 4,330.00 
3 งบสำรองกลุ่มบริหารทั่วไป พิชยา พรหมปัญญา 25,100.00 25,059.08 40.92 
4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจำเป็นในสำนักงาน หล้าดี สัมพันธ์สินก่อ 20,000.00 19,000.00 1,000.00 

รวม 65,100.00 59,729.08 5,370.92 
 

 

 

 

 

 

 

  
 



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
 โครงการ : พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
 งบประมาณ : 35,000.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรวณิชภา ผลมาก 
 กิจกรรมทั้งหมด : 3 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กรวณิชภา ผลมาก 9,795.00 9,795.00 0.00 
2 ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา พิมพร มโนราช 25,205.00 21,605.00 3,600.00 
3 วารสารช่อชัยพฤกษ์ ภูริวัฒน์ เขนย 0.00 0.00 0.00 

รวม 35,000.00 31,400.00 3,600.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ปีงบประมาณ : 2564 
 กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
 โครงการ : ห้องพยาบาลสุขภาพ 
 งบประมาณ : 10,000.00 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนพรหม 
 กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 จัดเตรียมห้องพยาบาล มัซนีย์ แซ่ม้า 10,000.00 9,760.00 240.00 

รวม 10,000.00 9,760.00 240.00 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
โครงการ : โภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ 
งบประมาณ : 10,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศานิกุณ คำภีระ 
กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 โภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ ศานิกุณ คำภีระ 10,000.00 10,000.00 0.00 

รวม 10,000.00 10,000.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ : 2564 
กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
โครงการ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
งบประมาณ : 10,000.00 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจินตนา รังษี 
กิจกรรมทั้งหมด : 1 กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและส้วมสุขสันต์ตามมาตรฐาน HAS จินตนา รังษี 10,000.00 2,000.00 8,000.00 

รวม 10,000.00 2,000.00 8,000.00 
 

 



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

โครงการ พัฒนาซ่อมแซ่มปรับปรุงอาคารสถานที่

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงอาคารสถานที่ภูมิทัศน์โสตทัศนูปกรณ์ระบบไ
ฟฟ้า
แสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลังโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒.สร้างความปลอดภัยสามารถรองรับและให้บริการอำนวยความสะดวกในกิจกรร
มการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมอื่นๆแก่นักเรียนครูบุคลลากรทางการศึกษาและหน่วย
งาน
ภายนอกที่มาขอใช้บริการอย่างเหมาะสมต่อไป

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถานศึกษา 6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล

ประเมินโครงการวันที่ 10 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 173,600.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 173,600.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 166,415.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.86

งบประมาณคงเหลือ 7,185.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.14

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่มี ไม่มี

2. ด้านงบประมาณ ไม่มี ไม่มี

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
ความล่าช้าในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การซ่อมแซม บำรุง อาคารสถานที่
เนื่องจากบางครั้งต้องใช้เวลาในการจัด
ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
หรือแบบเดียวกัน

ควรมีการสำรวจและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

4. การประสานงาน
และการบริการ ไม่มี ไม่มี

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. พัฒนางานซ่อมแซมปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย

    2. พัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง อาคารสถานที่
ภูมิทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์ ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ดำเนินการเรียบร้อย

    3. 5 ส ดำเนินการเรียบร้อย

    4. BIG CLENING DAY ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากนักเรียนไม่ได้มาโรงเรีย
นติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019

    5. โรงเรียนปลอดยะ (Zero Waste School) ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากนักเรียนไม่ได้มาโรงเรีย
นติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

โครงการ น้ำดื่มโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มและน้ำประปาให้มีคุณภาพโดยการวิเคราะห์คุณภาพขอ
งน้ำด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนามตรวจสอบปริมาณคลอรีนความกระด้างค่าความเป็นกรด-เบส(pH
)ค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุด
ทดสอบภาคสนามและส่งน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแ
พทย์เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการบริโภคน้ำดื่มของโรงเรียน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางสาวการทิพย์ พวงขจร

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 1,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 1,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิ
น

1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 3

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 3

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 3

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 50

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.17



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

โครงการ พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดซื้อและบำรุงวัสดุ-
อุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในสำนักงานและนักการภารโรงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ตลอดจนซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะของโรงเรียน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางปุณณิศ สกลกิตติ

ประเมินโครงการวันที่ 9 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 65,100.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 65,100.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 59,729.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.75

งบประมาณคงเหลือ 5,370.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.25

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในด้านก
ารซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียนไม่เพี
ยงพอการต่อสภาพจริง

มีการบันทึกข้อความเพื่อขอใช้งบกลาง
โรงเรียน

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. กิจกรรมซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน
งบประมาณที่ได้รับ
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ทางผู้รับผิดชอบได้บันทึกข้อความใช้งบกลางโรงเรียน

    2. งบสำรองกลุ่มบริหารทั่วไป
เงินคงเหลือ 40.92
และไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ทางผู้รับผิดชอบได้บันทึกข้อความใช้งบกลางโรงเรียน

    3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นในสำนักงาน วัสดุ-อุุปกรณ์อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่ต้องซ่อมบำรุง



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

โครงการ พัฒนางานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์โครงการ ๑.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกียรติยศชื่อเสียงของบุคลากรโรงเรียนสู่ผู้ปกครองแ
ละชุมชน
๒.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาของบุคลากรภ
ายในโรงเรียนและความร่วมมือจากชุมชน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางสาวกรวณิชภา ผลมาก

ประเมินโครงการวันที่ 23 ก.พ. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 35,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 35,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 31,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.71

งบประมาณคงเหลือ 3,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.29

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 3

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 57

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.75



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร - -

2. ด้านงบประมาณ งบประมาณบางกิจกรรมไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการจัดซื้ออุปกรณ์ ใช้งบประมาณกลางของโรงเรียน

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีไม่เพียงพอต่อความการใช้ จัดซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการ

4. การประสานงาน
และการบริการ - -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

    2. วารสารช่อชัยพฤกษ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

โครงการ ห้องพยาบาลสุขภาพ

วัตถุประสงค์โครงกา
ร

1.เพื่อจัดบริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนและบุคลากรทุกๆคนที่มาใ
ช้บริการ2.เพื่อพัฒนานักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุกคนให้มีสุขนิสัยสุขภาพกายแล
ะสุขภาพจิตที่ดี3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆด้านอนามัยของโรงเรียนร่วมกับชุมชน4.เ
พื่อส่งเสริมและจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพผู้เรียนและบุคลากรที่มาใช้บริการ5.เพื่
อบริการงานดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรีย
นข้อที่1ผู้เรียนจะต้องมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสอดคล้องตามหลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษ
า

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนพรหม

ประเมินโครงการวัน
ที่

31 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 10,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 10,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้ง
ส้ิน

9,760.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.60

งบประมาณคงเหลือ 240.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.40

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 3

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 3

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 56

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.67



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เพิ่มบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ เก่ามาก

4. การประสานงาน
และการบริการ ไม่มี

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. จัดเตรียมห้องพยาบาล ดำเนินการเรียบร้อย(แต่เงินคงเหลือ 240)



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

โครงการ โภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ

วัตถุประสงค์โครงการ 1.
เพื่อให้โรงอาหารของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์มีโรงอาหารที่สะอาดได้มาตรฐานของ
กรมอนามัย
2. เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียงเหมาะสม
3. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
4.
เพื่อพัฒนาและเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนบุคลากรขอ
งโรงเรียน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสาวศานิกุณ คำภีระ

ประเมินโครงการวันที่ 1 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 10,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 10,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 10,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนาและเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน-
บุคลากรของโรงเรียน
2.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพด้านสมรรถภาพทางกายและจิ
ตใจให้ได้ตาม
เกณฑ์
3.เพื่อพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใน3เรื่องคือสะอาด(Healthy
)เพียงพอ
(Accessibility)และปลอดภัย(Safety)
4.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถานศึกษา 6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นางจินตนา รังษี

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 10,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 10,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 2,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00

งบประมาณคงเหลือ 8,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.00

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 2

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 2

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 2

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 2

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 2

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 2

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 2

รวม 39

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  3.25



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร เนื่องจากครูผู้รับผิดชอบโครงการเกษีย
ณอายุทางราชการ

ทางกลุ่มบริหารได้มอบหมายให้ครูย้าย
มารับผิดชอบงานต่อ

2. ด้านงบประมาณ
งบประมาณมีความเพียงพอ
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด
ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามที่
วางแผนไว้ได้

ควรมีการปรับกิจกรรมและปรับปรุงพั
ฒนาภูมิทัศน์ห้องน้ำนักเรียนและห้อง
น้ำครู

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ห้องน้ำครูและห้องน้ำนักเรียนสภาพทรุ
ดโทรม ควรมีการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำสุขสันต์

4. การประสานงาน
และการบริการ

ขาดการประสานงานและการมอบหมา
ยจากครูคนเดิมไปยังครูคนใหม่ที่ได้รับ
ผิดชอบงาน

ควรมีการชี้แจงและอภิปรายกิจกรรมใ
ห้ครูผู้รับผิดชอบคนใหม่

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1.
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและส้วมสุขสันต์ตามมาตรฐา
น HAS

เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid 19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางแผนไว้
ได้



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ การดำเนินการชำระค่าเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 3.
เพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT
)เพื่อการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศป
ระกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 400,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบลงทุน 400,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 400,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร -

2. ด้านงบประมาณ -

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ -

4. การประสานงาน
และการบริการ -



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ การดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่สมบูรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกกิจกรรมหลั
กกิจกรรมรองเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุวัตถุ
ประสงค์และเป้าหมาย

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 1,500,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 1,065,821.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.05

งบประมาณคงเหลือ 434,178.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.95

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 58

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.83



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร -

2. ด้านงบประมาณ
เนื่องจากในปีงบประมาณนี้มีสถานการ
ณ์โควิดจึงทำให้รร.ไม่ได้เปิดการเรียน
การสอนอย่างเต็มเวลา
งบประมาณในบางกิจกรรมยังคงเหลือ

-

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ -

4. การประสานงาน
และการบริการ -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. ค่าไฟฟ้า
งบประมาณมีเหลือเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา
ดของเชื้อไวรัสทำให้รร.ไม่สามารถจัดการเรียนการสอ
นได้ตามปกติ

    2. ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์
งบประมาณมีเหลือเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา
ดของเชื้อไวรัสทำให้รร.ไม่สามารถจัดการเรียนการสอ
นได้ตามปกติ

    3. ค่าอินเทอร์เน็ต
งบประมาณมีเหลือเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา
ดของเชื้อไวรัสทำให้รร.ไม่สามารถจัดการเรียนการสอ
นได้ตามปกติ

    4. ค่าโทรศัพท์
งบประมาณมีเหลือเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา
ดของเชื้อไวรัสทำให้รร.ไม่สามารถจัดการเรียนการสอ
นได้ตามปกติ

    5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
งบประมาณมีเหลือเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา
ดของเชื้อไวรัสทำให้รร.ไม่สามารถจัดการเรียนการสอ
นได้ตามปกติ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1.1เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีครูจำนวนเพียงพอตามเกณฑ์ก.ค.ศ.
1.2มีเจ้าหน้าที่สำนักงานมาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการสอนอย่างเพียงพอ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 2.
สร้างเสริมศักยภาพของครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 STEPs)
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสาววรนิษฐ์ คำลือ

ประเมินโครงการวันที่ 24 ก.พ. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 2,700,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 2,700,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบดำเนินงาน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 2,598,070.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.22

งบประมาณคงเหลือ 101,930.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.78

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่มี

2. ด้านงบประมาณ ไม่มี

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่มี

4. การประสานงาน
และการบริการ ไม่มี

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1.
จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางชนูป
ถัมภ์

เนื่องจากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
ต้องใช้งบประมาณต่อในอีก 3 เดือน
เพราะเป็นการจัดจ้าง



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจสานสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยกันและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 2.
สร้างเสริมศักยภาพของครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 STEPs)
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสาววรนิษฐ์ คำลือ

ประเมินโครงการวันที่ 24 ก.พ. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 9,500.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 9,500.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 6,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.26

งบประมาณคงเหลือ 3,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.74

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 53

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.42



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่มี

2. ด้านงบประมาณ ไม่มี

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่มี

4. การประสานงาน
และการบริการ ไม่มี

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. วันสำคัญของชาติ ดำเนินการแล้ว แต่ยังคงเหลืองบประมาณ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

    2. เบญจมิตรครู ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

    3. วันครู ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์(ไปราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง)

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความ
รู้ความสามารถทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้น
2.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคลได้รับ
การพัฒนาให้
มีความรู้และนำมาพัฒนาตนเองและองค์กรสามารถเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรที่เ
กี่ยวข้อง
3.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคลมีครู
จำนวน
เพียงพอตามเกณฑ์ก.ค.ศ.และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานมาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการส
อนอย่างเพียงพอ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 2.
สร้างเสริมศักยภาพของครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 STEPs)
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสาววรนิษฐ์ คำลือ

ประเมินโครงการวันที่ 24 ก.พ. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 250,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 250,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 196,322.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.53

งบประมาณคงเหลือ 53,677.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.47

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่มี

2. ด้านงบประมาณ ไม่มี

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่มี

4. การประสานงาน
และการบริการ ไม่มี

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1.
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางชนูป
ถัมภ์ (ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง)

เนื่องจากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
ต้องใช้งบประมาณต่อในอีก 3 เดือน
เพราะเป็นการจัดจ้าง



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2564
2.เพื่อจัดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2564ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตา
มกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2
553
4.เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการประเมินสมศ.รอบ4
5.เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนางานประกันคุณภ
าพการศึกษา

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสุจินตา คำเงิน

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 9,575.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 9,575.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 8,225.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.90

งบประมาณคงเหลือ 1,350.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.10

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 57

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.75



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่มี ไม่มี

2. ด้านงบประมาณ ไม่มี ไม่มี

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่มี ไม่มี

4. การประสานงาน
และการบริการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข
องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้า

ใช้วิธีประสานงานรายบุคคล
ทำให้งานเสร็จตามเป้าหมายและตรงต
ามเวลาที่กำหนด

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา
2564 สมศ.ยังไม่มาประเมิน จึงไม่สามารถรายงานผลได้



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ พัฒนาแผนงานโรงเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานแผนงานประจำปีการศึกษา
2564
2.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสุจินตา คำเงิน

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 13,237.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 13,237.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 10,795.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.55

งบประมาณคงเหลือ 2,442.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.45

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 4

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 56

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.67



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่มีการประชุมอบรมพัฒนาเกี่ยวกับแ
ผนงานโรงเรียน

2. ด้านงบประมาณ ไม่มี ไม่มี

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่มี ไม่มี

4. การประสานงาน
และการบริการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข
องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้า

ใช้วิธีประสานงานรายบุคคล
ทำให้งานเสร็จตามเป้าหมายและตรงต
ามเวลาที่กำหนด

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. จัดซื้อวัสดุสำนักงานแผนงานโรงเรียน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม

    2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ สนับสนุนการผลิตเอกสารและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อสนับสนุนการผลิตเอกสารสื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการส
อนของครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้การผลิตเอกสารสำนักงานรูปแบบต่างๆของกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริห
ารทั่วไปกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคลให้เป็นไ
ปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการดำเนินงาน
3.เพื่อจัดสรรวัสดุ-
ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคลให้เพียงพอมี
การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสาวฐิติชญาณ์ พงศ์กสินปภพ

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 592,882.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 578,882.00 บาท คิดเป็น 97.64%
เป็นงบลงทุน 14,000.00 บาท คิดเป็น 2.36%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 592,882.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 57

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.75



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร บุคลากรในการทำงานฝ่ายพัสดุไม่เพีย
งพอต่อปริมาณงาน เพิ่มบุคลากรในการทำงาน

2. ด้านงบประมาณ งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียง
พอต่อการดำเนินงานจริง

จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด
ำเนินงาน

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ - -

4. การประสานงาน
และการบริการ - -



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ ห้องเรียนคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ -เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
-เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์สถานศึกษา 3.
เพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT
)เพื่อการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศป
ระกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 960,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบลงทุน 960,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 960,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 58

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.83



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร -

2. ด้านงบประมาณ -

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์เกิดการเสียหายเร็วกว่าที่ค
วร
อาจจะเนื่องจากมีผู้ใช้งานที่หลากหลาย

มีการอธิบายวิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้ทก
คนอย่างเข้าใจ

4. การประสานงาน
และการบริการ -



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ โครงการปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงห้องERICให้เป็นศูนย์HCEC
ที่สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนการสอน
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางกา
รศึกษาในเขตพื้นที่บริการ5อำเภอ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถานศึกษา 6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสุจินตา คำเงิน

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 0.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 0.00 บาท คิดเป็น nan%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ nan

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ nan

สถานะโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เหตุผล ดำเนินงาน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของโรงเรียน ศูนย์ HCEC
ได้งบสนับสนุนจาก สพฐ.เป็นหลัก



 
ลงชื่อ.........................................................

 
(.........................................................)

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณและงานบุคคล

โครงการ โรงเรียนธนาคาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนธนาคารส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัดรั
กการออมและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเ
ศรษฐกิจปัจจุบัน
และเพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออมของผู้เรียน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นางบังอร พรหมจอม

ประเมินโครงการวันที่ 21 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 7,755.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 7,755.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้ง
ส้ิน

7,755.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 56

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.67



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร - ไม่มี

2. ด้านงบประมาณ -ไม่มี

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ - สถานที่คับแคบ
ไม่สะดวกต่อผู้่รับบริการ ขยายห้องหรือเปลี่ยนห้องทำงาน

4. การประสานงาน
และการบริการ -ไม่มี



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารกิจการ

โครงการ ความปลอดภัยและยานพาหนะ

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
2.เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการพัฒนาการเรียนรู้
3.เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลและได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
4.เพื่อสอดส่องดูแลและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน
5.เพื่อจัดซื้อชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย
ุ6.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัย
7.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูนักเรียนและประชาชนทั่วไป
8.เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นายสัณหภพ ยอดสร้อย

ประเมินโครงการวันที่ 28 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 11,590.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 11,590.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 11,590.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. อบรมใบขับขี่นักเรียน

    2. Safety School



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารกิจการ

โครงการ พัฒนากิจกรรมนักเรียน

วัตถุประสงค์โ
ครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนเองไ
ด้รับมอบหมาย2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามีส่วนร่วมรับ
ผิดชอบต่อโรงเรียนและสังคม3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขก่อ
ให้เกิดผลดีต่อตนเองและส่วนรวมและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้4.เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรีย
นเกิดความภูมิใจในการทำความดีตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้มีพระคุณ5.เพื่อประสา
นความสัมพันธ์กับชุมชน/วัด/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย6.เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศั
กยภาพ7.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆของชาติ8.เพื่อส่ง
เสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์9.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก
ตามความสามารถความถนัดและความสนใจ10.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักวิธีปกป้องรั
กษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้น
ที่ ฯ

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์สถานศึ
กษา

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะการคิด
ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถา
นศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงกา
ร

นายพิริยวัตร ติใหม่

ประเมินโครงก
ารวันที่

28 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 21,840.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 21,840.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใ
ช้ไปทั้งส้ิน

20,840.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.42



ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

งบประมาณคง
เหลือ

1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.58

สถานะโครงกา
ร

อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 4

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 48

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.00



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี ร.10 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    3. วันแม่แห่งชาติ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    4. วันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    5. วันลอยกระทง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    6. รับขวัญน้อง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    7. ปัจฉิมนิเทศ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    8. ส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารกิจการ

โครงการ พัฒนาระดับชั้น

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนางานระดับชั้นในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ2.เพื่
อพัฒนาบุคลากรในระดับชั้นให้มีศักยภาพในการทำงานตามภารกิจ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางดวงเดือน ปนันคำ

ประเมินโครงการวันที่ 25 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 51,400.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 51,400.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

งบประมาณคงเหลือ 51,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

สถานะโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)



 
ลงชื่อ.........................................................

 
(.........................................................)

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารกิจการ

โครงการ พัฒนาระบบกิจการนักเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อให้ครูได้ไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
2.เพื่อให้ครูนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาระบบกิจการนักเรีย
น
3.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน
4.เพื่อให้มีระบบงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.เพื่อให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบาย
ุ6.เพื่อพัฒนาระบบการทำงานในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
7.เพื่อจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารดำเนินกิจกรรมของก
ลุ่มงาน
8.เพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานให้มีศักยภาพในการทำงานตามภารกิจ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสาวภัทรินญา แสนบุญยืน

ประเมินโครงการวันที่ 25 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 33,240.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 13,240.00 บาท คิดเป็น 39.83%
เป็นงบลงทุน 20,000.00 บาท คิดเป็น 60.17%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 33,240.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 4

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 48

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.00



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร - -

2. ด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้งบประมาณให้ดีกว่าเดิม

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ - -

4. การประสานงาน
และการบริการ - -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. พัฒนาศักยภาพครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารกิจการ

โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสังคมและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์2.เพื่อให้ครูที่ปรึกษาเข้าใจและเข้าถึงปัญหานักเรียนรายบุ
คคลและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธีตลอดจนพัฒนางานด้านระบบดูแลช่วยเห
ลือนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ3.เพื่อให้ผู้แทนชุมชนผู้ปกครองวิทยากร/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์สถานศึกษา 7. ระดมทรัพยากร สร้างระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ จากชุมชน องค์กร
และประชาสังคมเพื่อการ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางสาวจิรัชญา เขื่อนคำ

ประเมินโครงการวันที่ 25 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 32,200.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 32,200.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้ง
ส้ิน

0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

งบประมาณคงเหลือ 32,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

สถานะโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)



 
ลงชื่อ.........................................................

 
(.........................................................)

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารกิจการ

โครงการ รักษาวินัยและส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขวินัยให้แก่นักเรียน
2.เพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์
3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในวัฒนธรรมไทย

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นายนนท์ธวัตร คำแหลง

ประเมินโครงการวันที่ 28 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 27,090.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 27,090.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 27,090.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 54

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.50



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร - -

2. ด้านงบประมาณ - -

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ - -

4. การประสานงาน
และการบริการ - -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. เข้าค่ายปรับพฤติกรรม

    2. Student care งานพฤติกรรมนักเรียน

    3. ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน (งานปกครอง)



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารกิจการ

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจที่จะทำให้เป็นทั้งคนดีแ
ละคนเก่งของสังคม

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นายอาคม บรรเทาทุกข์

ประเมินโครงการวันที่ 28 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 31,640.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 31,640.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 13,640.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.11

งบประมาณคงเหลือ 18,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.89

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 56

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.67



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร วันจัดกิจกรรมบุคลากร
ติดภาระกิจอื่นๆ

ต้องให้บุคลากรส่วนอื่นมาช่วยเสริมใน
การจัดกิจกรรม

2. ด้านงบประมาณ งบประมาณอาจจะน้อยเกินไปไม่สามา
รถดึงความสนใจได้เท่าที่ควร

ควรจะต้องเพิ่มงบรางวัลเพื่อดึงดูดควา
มสนใจของกิจกรรม

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์บางอย่างชำรุด ต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการจัดกิจกรรม

4. การประสานงาน
และการบริการ บางครั้งการประสานงานอาจล่าช้าไป ต้องเตรียมการและแจ้งประสานงานให้

เร็วกว่าเดิม

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. โรงเรียนคุณธรรม การเรียนออนไลน์ต้องงดเว้นการรวมกลุ่มที่มีปริมาณ
มาก ทำให้การร่วมกันทำโครงงานไม่สะดวก

    2. ชั่วโมงความดี ประจำปี2564 เรียนออนไลน์เป็นหลักทำให้การร่วมกลุ่มทำกิจกรรมไ
ม่ได้



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารกิจการ

โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วัตถุประสงค์โคร
งการ

2.1เพื่อสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องดำเนินการอยางจริ
งจังต่อเนื่องด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา2.2เพื่อสร้างความร่วมมื
อจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขครอบคลุมทุ
กกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกสถานศึกษา2.3ป้องกันและแก้ไขนักเรียนที่เกี่ยวกับยาเสพ
ติดในฐานะผู้เสพผู้ค้า2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และห่างไกลจากยาเสพติด2.5ผู้แทนชุมชนผู้ปกค
รองวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์กรภาครัฐภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา/
ปรับปรุงโครงการ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์เขตพื้นที่
ฯ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึก
ษา

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึ
กษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ ว่าที่ ร.ต.ณณนวัตม์ การะเกตุ

ประเมินโครงการ
วันที่

28 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 4,800.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 4,800.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไ
ปทั้งส้ิน

4,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.33

งบประมาณคงเห
ลือ

800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 4

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 48

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.00



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. พัฒนาห้องเรียนสีขาว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    2. วันงดสูบบุหรี่โลก
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นการจัดซื้อเสื้อแจ็คเก็ตเ
จ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ(พสน.)

    3. อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
(พสน.)

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    4. อบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    5. อบรมแกนนำนักเรียนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
คโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารกิจการ

โครงการ สภานักเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม
2.เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ
3.เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีความเข้มแข็งกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกใน
ทางที่ถูกต้อง
4.เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตอาสา
5.เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นายภูริวัฒน์ เขนย

ประเมินโครงการวันที่ 28 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 60,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 60,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 37,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.67

งบประมาณคงเหลือ 22,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.33

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 51

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.25



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข
องเชื้อไวรัสโคโรนา

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. ค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

    2. ค่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้จัดกิจกรรม



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารกิจการ

โครงการ เลขานุการและสารบรรณ

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาระบบการทำงานในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.
เพื่อจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารดำเนินกิจกรรมของกลุ่
มงาน
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานให้มีศักยภาพในการทำงานตามภารกิจ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางสาวลลิตา วงค์กัญญา

ประเมินโครงการวันที่ 28 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 1,700.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 1,700.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 1,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 52

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.33



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนตามกรอบกำหนดของสพฐ.
2.เพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการและเป็นการยกระดับมาตรฐานการจั
ดการเรียนการสอนของโรงเรียน
1.เพื่อจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนตามกรอบกำหนดของสพฐ.
2.เพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการและเป็นการยกระดับมาตรฐานการจั
ดการเรียนการสอนของโรงเรียน
1.เพื่อลดจำนวนผลการเรียน“0รมสมผ”ของนักเรียนกลุ่มอ่อนให้น้อยลง
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์สถานศึกษา 4. พัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลจัดการเรียนรู้ในรูป
แบบ STEM Education หลักสูตร MEP
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ ไชยะหมื่น

ประเมินโครงการวันที่ 9 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 22,921.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 22,921.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 17,001.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.17

งบประมาณคงเหลือ 5,920.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.83

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 57

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.75



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1.
การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหน่วยงาน
ภายนอก

จัดกิจกรรมสำเร็จแล้ว
แต่ขอใช้งบประมาณภายนอกแทน



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและผลิตสื่อการเรียนการสอน2.เพื่อจัดซื้ออุปกร
ณ์กีฬา3.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรห้องเรียนศิลป์พลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึ
กษาปีที่4-64.เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์สถานศึกษา 6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 49,815.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 49,815.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 33,935.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.12

งบประมาณคงเหลือ 15,880.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.88

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 51

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.25



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร - -

2. ด้านงบประมาณ - -

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ - -

4. การประสานงาน
และการบริการ - -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1.
เสริมหลักสูตรสุขภาพห้องเรียนพิเศษเพชรชัยพฤกษ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ไ
ด้

    2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (ชุคบอล)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ไ
ด้

    3. การแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ไ
ด้

    4. การแข่งขันกรีฑาเบญจมิตรสัมพันธ์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ไ
ด้

    5. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (วอลเลย์บอล)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ไ
ด้



กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    6. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (ฟุตซอล)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ไ
ด้

    7. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (กรีฑา)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ไ
ด้

    8. การแข่งขันวอลเลย์บอลโอเพ่น (ม.5)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ไ
ด้

    9. การศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด
(ม.6)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ไ
ด้

    10. การแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาสี ภายในโรงเรียน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ไ
ด้



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานด้านผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET
)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
2.นักเรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IndependentStudy
)ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/
ได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
3.ครูมีวัสดุ-
อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำไปพัฒนาการจัดกิ
จกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์สถานศึกษา 2.
สร้างเสริมศักยภาพของครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 STEPs)
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน

ประเมินโครงการวันที่ 1 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 68,060.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 68,060.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 65,168.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.75

งบประมาณคงเหลือ 2,892.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.25

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 56

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.67



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบออ
นไลน์
งบประมาณสำหรับซื้อวัสดุฝึกจึงไม่ได้
นำมาใช้

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. พัสดุ และสารเคมีห้องปฏิบัติการ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบออนไลน์
งบประมาณสำหรับซื้อวัสดุฝึกจึงไม่ได้นำมาใช้

    2. ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความสามารถและเป็นเลิศทางศิลปะดนตรีและนา
ฏศิลป์เป็นคนดีและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นางกมลวรรณ แสงอุทัย

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 49,700.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 49,700.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 41,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.90

งบประมาณคงเหลือ 3,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.10

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 3

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 47

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  3.92



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร -

2. ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อใช้พัฒนาการเรียนการส
อน

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีไม่พอต่อจำนวนนักเรียน

4. การประสานงาน
และการบริการ -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. ไหว้ครูศิลปะ

ครั้งแรก อนุมัติ ได้เงินมาทำกิจกรรม
ในโครงการระบุเป็นค่าเจ้าพิธี 3000 บาท
ค่าเครื่องสังเวย 2000 บาท
ในใบสำคัญรับเงินได้เขียนเป็น ค่าเหมาจ่ายทำพิธี
5000 บาท รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ถามว่า
ปีก่อนๆ เขียนโครงการแบบไหน เลยตอบไปว่า
ค่าเหมาจ่ายพิธีไหว้ครู
รองฝ่ายงบประมาณจึงได้ให้กลับไปเปลี่ยนในโครงการ
เป็น ค่าเหมาจ่ายพิธีไหว้ครู ตามใบสำคัญรับเงิน
กลุ่มสาระศิลปะจึงได้เข้าไปแก้ไขตามที่รองฝ่ายงบประ
มาณแจ้ง แตาไม่ได้รับการอนุมัติ
เนื่องจากรองฝ่ายงบประมาณได้ระบุว่าะบุรายละเอียด
การขอจัดเป็นรายการ เช่น ค่าไก่ต้ม ค่าพาน
ค่าธูปเทียน ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง สถานที่ ค่าวัสดุ
ซึ่งได้ทำในครั้งแรกที่เขียนโครงการก่อนที่จะเปลี่ยนเ
ป็น
ค่าเหมาจ่ายพิธีไหว้ครูตามที่รองฝ่ายงบประมาณได้แจ้
งให้แก้ไข

    2. ศึกษาดูงานพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์
สถานะการณ์โควิด
นักเรียนเรียนออนไลน์ไม่สามารถออกไปศึกษาดูงานไ
ด้



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พัฒนาการให้บริการ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด
2.เพื่อพัฒนาระบบและการบริการสืบค้นข้อมูลวัสดุสารนิเทศในห้องสมุดโรงเรียน
3.เพื่อช่วยบรรณารักษ์ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน
4.เพื่อช่วยยกมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินง
านห้องสมุด
๕.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และอยากอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
๖.เพื่อพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น
๗.เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน-ครู-
บุคลากรรู้จักใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า
๘.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สนองต่อก
ารจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนและครู

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นายจงกลชัย ใจปัญญา

ประเมินโครงการวันที่ 25 ก.พ. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 26,791.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 26,791.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 20,791.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.60

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.40

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร - -

2. ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม - ขอเสนองบประมาณเพิ่มเติม

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์บางส่วนเริมเสื่อมสภาพ/ชำรุด
-
ของบประมาณซ่อมแซม/
จัดซื้อใหม่แทนของที่ชำรุด

4. การประสานงาน
และการบริการ - -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด มีการเรียนแบบออนไลน์
เพราะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วัตถุประสงค์โครงการ 1เพื่อให้ครูนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
2เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ให้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานคุณภา
พการศึกษา
4เพื่อให้ครูบริหารงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรี
ยนและท้องถิ่น
5เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและอุปกรณ์อย่างหล
ากหลาย

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์สถานศึกษา 1. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ
(Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good
gorvernance )

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นายกมลศิษฐ์ ตาคำ

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 33,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 33,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 29,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.88

งบประมาณคงเหลือ 2,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.12

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โ
ควิค-19

ต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือไม่ได้
ดำเนินงาน

2. ด้านงบประมาณ งบไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เพิ่มงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ

4. การประสานงาน
และการบริการ

มีการประสานงานที่ไม่ชัดเจน
เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19

การดำเนินงานให้เป็นไปตามลำดับขั้น
ตอน

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น
สำหรับใช้ในห้องศูนย์สาระการงานอาชีพ

    2. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากสถานการณ์โควิค
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สร้างนวัตกรรมประกอบกา
รเรียนการสอนสามารถใช้เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างดี
3.เพื่อพัฒนาห้องศูนย์การเรียนภาษาไทยให้มีสื่อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้มี
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นางกรรณิการ์ สรรพสุข

ประเมินโครงการวันที่ 14 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 28,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 28,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิ
น

28,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 4

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 57

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.75



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พัฒนางานทะเบียน-วัดผล

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อให้โรงเรียนนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานทะเบียนวัด
ผลอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยมีการประเมินผลตามสภาพจริงและมุ่
งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.เพื่อปรับพฤติกรรมทางด้านการเรียนของนักเรียนให้มีความรับผิดชอบในการเรี
ยนลดจำนวนนักเรียนที่ติด0รมสมผเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์สถานศึกษา 4. พัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลจัดการเรียนรู้ในรูป
แบบ STEM Education หลักสูตร MEP
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ ไชยะหมื่น

ประเมินโครงการวันที่ 9 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 72,960.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 72,960.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 72,960.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 58

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.83



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พัฒนานักเรียนห้องเพชรชัยพฤกษ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนเพชรชัยพฤกษ์ด้านต่างๆ
2.ส่งเสริมและส่งเสริมความสามารถและความถนัดขอนักเรียนห้องเพชรชัยพฤกษ์

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางทองพูล สอนมั่น

ประเมินโครงการวันที่ 1 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 0.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 0.00 บาท คิดเป็น nan%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ nan

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ nan

สถานะโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เหตุผล ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID
2019 ทำให้ไม่สามารถจัดค่ายที่มีจำนวนคนเกิน 25 คนได้



 
ลงชื่อ.........................................................

 
(.........................................................)

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะภาษาจีนจากเจ้าของภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนภาษาจีนแล
ะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนมากขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21แก่ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางรุ่งนภา ฟูธรรม

ประเมินโครงการวันที่ 2 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 13,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 13,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 5,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.46

งบประมาณคงเหลือ 8,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.54

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่มี

2. ด้านงบประมาณ ไม่มี

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่มี

4. การประสานงาน
และการบริการ ไม่มี

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. Chinese Camp ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข
องเชื้อ COVID -19

    2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพนักเรียน
(เพชรยอดมงกฏ)

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข
องเชื้อ COVID -19



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบสนองจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551และห
ลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ปีพุทธศักราช2561

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 93,745.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 93,745.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิ
น

21,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.15

งบประมาณคงเหลือ 72,045.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.85

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 57

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.75



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ดำเนินการเสร็จสิ้น

    2. เดินทางไกลและอยุ่ค่ายพักเเรมลูกเสือเนตรนารี ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานะการณืโรคติดเชื้อไวรั
สโคโรนา

    3. ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บูรณาการประเมินผลกับระดับชั้น

    4. ลูกเสือวิสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 5 บูรณาการประเมินผลกับระดับชั้น

    5. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานะการณืโรคติดเชื้อไวรั
สโคโรนา

    6. กิจกรรมชุมนุม บูรณาการประเมินผลกับระดับชั้น

    7. รด.จิตอาสา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานะการณืโรคติดเชื้อไวรั
สโคโรนา

    8. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บูรณาการประเมินผลกับระดับชั้น

    9. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บูรณาการประเมินผลกับระดับชั้น



กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    10. กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บูรณาการประเมินผลกับระดับชั้น

    11. กิจกรรมยุวชนคนรักชาติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บูรณาการประเมินผลกับระดับชั้น

    12. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ บูรณาการประเมินผลกับระดับชั้น

    13. วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2564 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานะการณืโรคติดเชื้อไวรั
สโคโรนา

    14.
ส่งเสริมการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษและพัฒนาการเ
รียนการสอนทางลูกเสือ

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานะการณืโรคติดเชื้อไวรั
สโคโรนา



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ พิเศษตามนโยบายของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์โครงก
าร

โครงการพิเศษตามนโยบาลของสถานศึกษาประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สนองนโยบายขอ
งสถานศึกษาดังนี้กิจกรรม:STEMEducation
,กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้),ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางดาราศาสตร์,พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์,กิจกรรมเรียนการสอนตามหลั
กสูตรบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21,กิจกรรมห้อ
งเรียนสีเขียว

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถานศึกษ
า

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึก
ษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นายอุดร ปงกาวงค์

ประเมินโครงการวั
นที่

2 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 20,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 20,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไป
ทั้งส้ิน

4,660.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.30

งบประมาณคงเหลื
อ

15,340.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.70

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 4

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 3

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 3

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 3

รวม 50

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.17



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. ห้องเรียนสีเขียว ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

    2.
การจัดกิจกรรมเรียนการสอนตามหลักสูตรบูรณาการคุ
ณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่
21

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
Covid-19

    3. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้)

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
Covid-19

    4. STEM Education โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์
Covid-19

    5. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ดำเนินการแล้วเสร็จ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ รู้รักษ์ภาษาไทย

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้รักการอ่านรักการค้นคว้าเกิดก
ารใฝ่รู้
และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง
3.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ
4.เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางกรรณิการ์ สรรพสุข

ประเมินโครงการวันที่ 18 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 30,350.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 30,350.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 28,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.39

งบประมาณคงเหลือ 1,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.61

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 3

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 4

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 49

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.08



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร - -

2. ด้านงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจา
กสถานการณ์โควิด -

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ - -

4. การประสานงาน
และการบริการ - -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. วันสุนทรภู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึดมีการปรับเปลี่ยนจัดกิจก
รรมการแข่งขันทักษะในรูปแบบออนไลน์



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางภาษาครบทั้ง๔ทักษะ
2.เพื่อเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3..เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศ

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางรุ่งนภา ฟูธรรม

ประเมินโครงการวันที่ 14 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 36,820.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 36,820.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 33,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.63

งบประมาณคงเหลือ 3,820.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.37

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่มี -

2. ด้านงบประมาณ ไม่มี -

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่มี -

4. การประสานงาน
และการบริการ ไม่มี -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข
องเชื้อ COVID -19

    2. ค่ายภาษาอังกฤษ…(English Camp) ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข
องเชื้อ COVID -19

    3.
กิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแผนการเรียนศิลป์-
อังกฤษ

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข
องเชื้อ COVID -19

    4. Co-Foreign Techers ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข
องเชื้อ COVID -19



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียน

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
2.เพื่อส่งเสริมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิย
ม12ประการ
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา/
ปรับปรุงโครงการ
และกิจกรรม
4.เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานของนักเรียน

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางทองพูล สอนมั่น

ประเมินโครงการวันที่ 1 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 0.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 0.00 บาท คิดเป็น nan%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ nan

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ nan

สถานะโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เหตุผล ดำเนินการเสร็จสิ้น แต่ใช้งบประมาณส่วนกลางแทน



 
ลงชื่อ.........................................................

 
(.........................................................)

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ 1เพื่อเสริมสร้างความรู้ผู้เรียนสู่การสอบธรรมศึกษา
2ส่งเสริมพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมตักบาตร
3เพื่อเสริมสร้างความรู้วิชาการทางสังคมศึกษา
4เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาตามแนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสา
กล
5เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษาการฐานสมรรถนะสู่การเป็นพลโ
ลกในศตวรรษที่21
6เพื่อพัฒนาสื่อการสอนสังคมศึกษา
7เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องทางสังคมศึกษา

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นายปิยะพงษ์ มอญแสง

ประเมินโครงการวันที่ 28 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 35,668.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 35,668.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 32,883.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.19

งบประมาณคงเหลือ 2,785.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.81

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 1

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 3

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 3

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 3

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 42

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  3.50



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร องค์ความรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน

พัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน

2. ด้านงบประมาณ ถูกตัดงบประมาณ เขียนโครงการโดยขออนุมัติงบกลาง

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ขาดความสร้างสรรค์ในการใช้สื่อวัสดุอุ
ปกรณ์

สนับสนุนให้ครูใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์อย่าง
สร้างสรรค์

4. การประสานงาน
และการบริการ การติดต่อแบบออนไลน์ได้ยากลำบาก สนับสนุนให้ครูมีความรู้เรื่องการใช้แอ

พพลิเคชั่นและสื่อสารออนไลน์

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. เสริมสร้างความรู้สู่การสอบธรรมศึกษา การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

    2.
อบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษาการฐานสมรรถนะสู่กา
รเป็นพลโลกในศตวรรษที่21

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

    3. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมศึกษา การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม



ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่4เข้ารับการปฐมนิเทศร่วมกับนักเรียนเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
2.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่4/1มีแนวทางในการปฏิบัติตนในการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
3.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่4/1และครูที่ปรึกษาได้ศึกษาองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
4.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่4/1ได้รับแรงบัลดาลใจเพื่อเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานวิจัยเบื้องต้น
5.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่5/1และครูที่ปรึกษาได้ศึกษาองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
6.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่5/1ได้รับแรงบัลดาลใจเพื่อเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานวิจัยเบื้องต้น
7.เพื่อให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสขยายเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
8.เพื่อให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสขยายเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
9.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่5/1ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์และอวกาศมากขึ้น
10.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึ
กษาปีที่5/1ให้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม
11.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระ
ดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1เกิดแนวคิดและพัฒนาจนเกิดเป็นโจทย์วิจัยในสาขาดาราศาตร์
12.เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้องในชีวิตปร
ะจำวัน
13เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นและการทำงานเป็นทีม
14.เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
15.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึ
กษาปีที่6/
1ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อและบรรณานุกรมด้วยภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
16.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึ
กษาปีที่6/
1ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อและบรรณานุกรมด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
17.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึ
กษาปีที่6/
1สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสู่การเขียนผลงานทางวิชาการตามสาขาที่ตนเองให้ความสนใจ
ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
18.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโล
ยีได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้
19.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยข้อมูลเหตุและผลประกอบ
การนำเสนอรวมถึงปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัย
20.เพื่อพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมีวิสัยทัศน์แล
ะเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์ตรง
21.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ฝึกทักษะกระบ
วนการทางวิทยาศาสตร์การทำโครงการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถนำเสนอโครงงานต่อสาธา
รณชน
22.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใ
ห้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
23.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึ
กษาปีที่6/
1ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับคณะครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งสรุปข้อคิดเห็นสะท้อนปัญหาสู่
การนำไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษต่อไป
24.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึ
กษาปีที่4/1และ5/1เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์
25.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึ
กษาปีที่4/1และ5/
1นำทักษะและนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบส
ำหรับการทำวิจัยเบื้องต้น
26.เพื่อทำให้ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึ
กษาปีที่4/1และ5/1เกิดศักยภาพด้านการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงได้ดียิ่งขึ้น

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน



ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะการคิด
ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นางสาวนฤมล กอบแก้ว

ประเมินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 41,850.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 41,850.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 29,510.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.51

งบประมาณคงเหลือ 12,340.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.49

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 57

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.75



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แม่ข่ายโรงเรียนยุพราชปรับเปลี่ยนรูปเป็นระบบออนไ
ลน์

    2.
ค่ายบูรณาการของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีมติจากการประชุมเครือข่ายภาคเหนือตอนบนให้ยกเ
ลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา
ดของเชื้อไวรัสโควิด 19

    3.
ค่ายบูรณาการของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มีมติจากการประชุมเครือข่ายภาคเหนือตอนบนให้ยกเ
ลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา
ดของเชื้อไวรัสโควิด 19

    4. ฟิสิกส์สัประยุทธ์
มีมติจากการประชุมเครือข่ายภาคเหนือตอนบนให้ยกเ
ลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา
ดของเชื้อไวรัสโควิด 19

    5. การเขียนเชิงวิชาการ 2 ภาษา ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

    6. สัมมนาทางวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 2
ครั้งและออนไซด์ 1 ครั้ง



กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    7.
การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิ
ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

เจ้าภาพการประชุมวิชาการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูนปรับเปลี่ยนรูปเป็นระบบออนไลน์

    8.
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ส
ำหรับการทำวิจัยเบื้องต้น

ลดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแ
พร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าและบันทึกการอ่านได้ดีขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื
บค้นข้อมูล
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ/
มีทักษะชีวิตปรับตัวเข้ากับสังคมอาเซียนได้ดี
4.เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นายจงกลชัย ใจปัญญา

ประเมินโครงการวันที่ 25 ก.พ. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 9,995.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 9,995.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 6,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.03

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.97

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร - -

2. ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม - ขอเสนองบประมาณเพิ่มเติม

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ - -

4. การประสานงาน
และการบริการ - -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. ยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน
สืบสานงานพระราชดำริ

มีการเรียนแบบออนไลน์
เพราะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล 4.0

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อให้เกิดระบบห้องสมุดดิจิทัลยุคใหม่ของโรงเรียนที่สามารถสนับสนุนการเผย
แพร่องค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างง่ายผ่า
นแอปพลิเคชัน
2.เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลด้านการศึกษาให้กับนักเรียนครู
และบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงผู้ที่สนใจได้ใช้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่
วถึง
3.เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วโดยที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่
อได้ทุกที่ทั้งในและนอกเวลาทำการด้วยการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลE-
Book
4.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนสนใจการเรียนรู้ด้วยตนเองเ
นื่องจากเป็นการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลรูปแบบใหม่ซึ่งทำให้ไม่น่าเบื่อ
5.เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนให้เข้าถึง
นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงผู้ที่สนใจ
6.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศของโรงเรียนให้เกิดควา
มสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลดปัญหาข้อจำกัดด้านส
ถานที่และสามารถให้บริการได้ตลอด7วัน24ชั่วโมง

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 3.
เพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT
)เพื่อการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศป
ระกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ นายจงกลชัย ใจปัญญา

ประเมินโครงการวันที่ 25 ก.พ. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 30,000.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 30,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 30,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00



ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร - -

2. ด้านงบประมาณ - -

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ - -

4. การประสานงาน
และการบริการ - -



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านและการ
เรียนรู้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรและชุมชนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความ
รู้
3.เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าเกิด
การใฝ่รู้และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
4.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้รักการเรียนรู้และพัฒน
าตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
5.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
7.เพื่อจัดประสบการณ์การใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาคว
ามสนใจและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
8.เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโ
รงเรียนให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์การประเมินของสมศ.

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 7. ระดมทรัพยากร สร้างระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ จากชุมชน องค์กร
และประชาสังคมเพื่อการ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นายจงกลชัย ใจปัญญา

ประเมินโครงการวันที่ 13 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 41,173.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 41,173.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

งบประมาณคงเหลือ 36,173.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

สถานะโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ



ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

เหตุผล นักเรียนเรียนออนไลน์
ไม่สามารถมาโรงเรียนได้เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา
2019



 
ลงชื่อ.........................................................

 
(.........................................................)

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ โครงการงานแนะแนว

วัตถุประสงค์โครง
การ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระห
ว่างบุคคลสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิตวุฒิภาวะทางอ
ารมณ์การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่งครูแนะแนวทุกคนต้อง
ทำหน้าที่แนะแนวให้คำปรึกษาด้านชีวิตการศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพแล
ะการมีงานทำกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพสาม
ารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและมีความสุข

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่
ฯ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์สถานศึก
ษา

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้
มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงานและอาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน

มาตรฐานสถานศึ
กษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นางสาวศิริขวัญ วรรณา

ประเมินโครงการ
วันที่

10 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 77,540.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 77,540.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไ
ปทั้งส้ิน

36,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.48

งบประมาณคงเห
ลือ

41,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.52

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 4

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 53

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.42



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ภาระงานครูมากเกินไป แบ่งหน้าที่กันดำเนินกิจกรรม

2. ด้านงบประมาณ - -

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ - -

4. การประสานงาน
และการบริการ

สถานการณ์โควิดทำให้ากิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจกรรมแบบ
ออนไลน์

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ

    2. ฝึกประสบการณ์อาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 - 6 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

    3. กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ/
ดำเนินการแบบออนไลน์

    4. คนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ/
ดำเนินการแบบออนไลน์

    5.
แนะแนวแผนการเรียนของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์แก่
นักเรียนม.3-4

ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ/
ดำเนินการไปในคาบเรียน

    6. กิจกรรมทุนการศึกษา ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ

    7.
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ
มีเงื่อนไขสถานศึกษาสังกัด สพฐ.( CCT )

ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ

    8. กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและแฟ้มสะสมงาน ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ/
ดำเนินการไปในคาบเรียน



กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    9. กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา yc ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

    10. โครงการวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด/
บางมหาวิทยาลัยใช้วิธีแนะแนวแบบออนไลน์

    11. แนะแนวสัญจร ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ

    12. รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ โครงการพัฒนาสนับสนุนการจัดการจัดการเรียนการสอน
และเพิ่มศักยภาพพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.เพิ่มส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ
ตศาสตร์ปีการศึกษา2564

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์สถานศึกษา 4. พัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลจัดการเรียนรู้ในรูป
แบบ STEM Education หลักสูตร MEP
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นายสิทธิชัย ผ่องใส

ประเมินโครงการวันที่ 8 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 42,510.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 38,510.00 บาท คิดเป็น 90.59%
เป็นงบลงทุน 4,000.00 บาท คิดเป็น 9.41%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 32,510.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.48

งบประมาณคงเหลือ 10,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.52

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 4

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 4

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 4

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 4

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 4

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4

รวม 48

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  4.00



 
ระดับผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. คลินิกคณิตศาสตร์ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
จึงทำให้ไม่ได้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

    2.
การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์กับหน่วยงานภายน
อก

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
จึงทำให้ไม่ได้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
และดำเนินผ่านงบกลาง

    3. ค่ายคณิตศาสตร์ บูรณาการสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
จึงทำให้ไม่ได้ดำเนินการ

    4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม
GeoGebra สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
จึงทำให้ไม่ได้ดำเนินการ

    5. ค่ายคณิตศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิด
บูรณาการสะเต็มศึกษา

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
จึงทำให้ไม่ได้ดำเนินการ

    6.
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้วยการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open
Approach)

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
จึงทำให้ไม่ได้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
และดำเนินผ่านงบกลาง



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานบริหารวิชาการ

วัตถุประสงค์โครงการ 1.1เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบริหารวิชาการ
1.2เพื่อพัฒนางานสำนักงานการจัดการเรียนรู้

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถานศึกษา 7. ระดมทรัพยากร สร้างระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ จากชุมชน องค์กร
และประชาสังคมเพื่อการ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้เสนอโครงการ นางทองพูล สอนมั่น

ประเมินโครงการวันที่ 1 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 30,910.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 30,910.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 30,910.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร ไม่มี -

2. ด้านงบประมาณ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการซื้อขอ
งที่มีราคาค่อนข้างแพง ควรเพิ่มงบประมาณตามที่เสนอ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์บางส่วนไม่เพียงพอ ควรเพิ่มงบประมาณตามที่เสนอ

4. การประสานงาน
และการบริการ ไม่มี -

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. กิจกรรม พัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ

โครงการ โครงการสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์โครงการ 1.1
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล
1.2
เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างพื้นฐานให้นักเรียนในการพัฒนาต่อยอดทักษะการใช้งา
นด้านไอทีต่อไปในอนาคต

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส

กลยุทธ์เขตพื้นที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถานศึกษา 3.
เพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT
)เพื่อการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศป
ระกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา

ประเมินโครงการวันที่ 7 มี.ค. 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณ 31,680.00 บาท
เป็นงบบุคคล 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
เป็นงบดำเนินงาน 31,680.00 บาท คิดเป็น 100.00%
เป็นงบลงทุน 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งส้ิน 23,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.49

งบประมาณคงเหลือ 8,080.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.51

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ



 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 5

    1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 5

    1.3 ความร่วมมือของบุคลากรผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 5

    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 5

    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 5

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

    2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 5

    2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการ
สามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5

    2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ
/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 5

3. ด้านผลการดำเนินงาน

    3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

    3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 5

รวม 60

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 ) =  5.00



 
ระดับผลการประเมิน

/ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00)

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 )

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ กำลังพัฒนา (1.00 – 1.49 )

ปัญหา / อุปสรรค สภาพปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

4. การประสานงาน
และการบริการ

กิจกรรมตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กิจกรรม เหตุผล/สาเหตุ

    1. อบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ติดสถานะการโควิด

    2.
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ติดสถานะการโควิด

    3. วันเทคโนโลยีไทย ติดสถานะการโควิด



 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้างานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

หัวหน้า/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 

..............................

ลงชื่อ.........................................................
 

(.........................................................)
 

ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารแผนงานและงบประมาณ

 
 

ลงชื่อ.........................................................
 

(นายประวัติ ผันผาย)
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

1
จางเหมาลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ
800.00        800.00        เฉพาะเจาะจง

นายสุทธิพงษ สักเร็ว 

เสนอราคา 800 บาท

นายสุทธิพงษ สักเร็ว 

เสนอราคา 800 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

2 จัดซื้อหนังสือ 2,388.00     2,388.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,388 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,388 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

3 คาวัสดุกอสราง 510.00        510.00        เฉพาะเจาะจง
รานสิงหอุดม เสนอราคา

 510 บาท

รานสิงหอุดม เสนอราคา 

510 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษ) 200.00        200.00        เฉพาะเจาะจง
รานอยูเฮงสองแคว 

เสนอราคา 200 บาท

รานอยูเฮงสองแคว เสนอ

ราคา 200 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

5 คาวัสดุการเกษตร 3,370.00     3,370.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท พชรศรียนต 

จํากัด เสนอราคา 3,370

 บาท

บริษัท พชรศรียนต จํากัด

 เสนอราคา 3,370 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

6
คาวัสดุทางการเกษตร (ยา

กําจัดแมลง)
170.00        170.00        เฉพาะเจาะจง

ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 170 บาท

ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 170 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

7 คาไมระแนง 4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง
รานเทียมเจริญคาไม 

เสนอราคา 4,000 บาท

รานเทียมเจริญคาไม 

เสนอราคา 4,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

8 คาวัสดุกอสราง (พุกผีเสื้อ) 160.50        160.50        เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศุภลักษณการ

ไฟฟา จํากัด เสนอราคา 

160.50 บาท

บริษัท ศุภลักษณการ

ไฟฟา จํากัด เสนอราคา 

160.50 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

9 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,406.70     1,406.70     เฉพาะเจาะจง

หจก. ฝางนครพิงค ศรี

วิบูลย เสนอราคา 

1,406.70 บาท

หจก. ฝางนครพิงค ศรี

วิบูลย เสนอราคา 

1,406.70 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

10 คาผาใบแคนวาส 2,650.00     2,650.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชียงใหมสมุด

ลานนา จํากัด เสนอราคา

 2,650 บาท

บริษัท เชียงใหมสมุดลาน

นา จํากัด เสนอราคา 

2,650 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

11
จางซอมแซมยานพาหนะ 4 

ประตูโรงเรียน
33,130.00    33,130.00    เฉพาะเจาะจง

รานอูยนตรกิจบริการ 

เสนอราคา 33,130 บาท

รานอูยนตรกิจบริการ 

เสนอราคา 33,130 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

12

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(ลิบบิ้น)

216.00        216.00        เฉพาะเจาะจง
รานบิ๊กชอป เสนอราคา 

216 บาท

รานบิ๊กชอป เสนอราคา 

216 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

13

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(แมเหล็กแรงสูง)

108.00        108.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท แม็กเน็ตโซลูชัน 

จํากัด เสนอราคา 108 

บาท

บริษัท แม็กเน็ตโซลูชัน 

จํากัด เสนอราคา 108 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

14

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(กระดาษ)

40.00         40.00          เฉพาะเจาะจง
รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 40 บาท

รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 40 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

15

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(เลเซอรและชุดสปริง)

940.00        940.00        เฉพาะเจาะจง

หจก. นอรทเทอรนเคลิ

แอนด กลาสแวร เสนอ

ราคา 940 บาท

หจก. นอรทเทอรนเคลิ

แอนด กลาสแวร เสนอ

ราคา 940 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

16

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(แอลกอฮอลเจล)

700.00        700.00        เฉพาะเจาะจง
รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 700 บาท

รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 700 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

17

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(กระดาษ)

80.00         80.00          เฉพาะเจาะจง
รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 80 บาท

รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 80 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

18

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(อุปกรณทําการทดลอง)

2,145.00     2,145.00     เฉพาะเจาะจง
นางปวีณา แกวบุญเรือง 

เสนอราคา 2,145 บาท

นางปวีณา แกวบุญเรือง 

เสนอราคา 2,145 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

19

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(แมเหล็กแรงสูงนีโอโดเมียน)

226.00        226.00        เฉพาะเจาะจง
นายทิณกร ดอนชัย 

เสนอราคา 226 บาท

นายทิณกร ดอนชัย 

เสนอราคา 226 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

20

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(อุปกรณสาํนักงาน)

105.00        105.00        เฉพาะเจาะจง
รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 105 บาท

รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 105 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

21 จัดซื้อหนังสือ 2,333.00     2,388.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,333 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,333 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

22 จางตดิตั้งพัดลมโคจร 9,560.00     9,560.00     เฉพาะเจาะจง
นายสุพงษ ชัยวุฒิ เสนอ

ราคา 9,560 บาท

นายสุพงษ ชัยวุฒิ เสนอ

ราคา 9,560 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
6 ต.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 23,040.00    23,040.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท นานาเชียงดาว 

จํากัด เสนอราคา 

23,040 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

จํากัด เสนอราคา 23,040

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
6 ต.ค. 64

24 จัดซื้อพัดลม 20,700.00    20,700.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท สินธานี 

อิเล็กทรอนิกส เสนอ

ราคา 20,700 บาท

บริษัท สินธานี 

อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา

 20,700 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
8 ต.ค. 64

25 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 21,550.80    21,550.80    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 21,550.80 บาท

บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 21,550.80 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 ต.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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1
จางเหมาเช็คระบบไฟ

ยานพาหนะของโรงเรียน
610.00        610.00        เฉพาะเจาะจง

รานชางไกร เสนอราคา 

610 บาท

รานชางไกร เสนอราคา 

610 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

2 จางเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร 1,102.00     1,102.00     เฉพาะเจาะจง
รานเจษฎาการไฟฟา 

เสนอ 1,102 บาท

รานเจษฎาการไฟฟา 

เสนอ 1,102 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

3
จางเหมาทําที่กันประตู

ทางเขา-ออกโรงเรียน
3,500.00     3,500.00     เฉพาะเจาะจง

นายจัน มงคลดี เสนอ

ราคา 3,500 บาท

นายจัน มงคลดี เสนอ

ราคา 3,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

4
จางเหมาซอมแซมระบบไฟฟา

หองสมุดโรงเรียน
1,249.00     1,249.00     เฉพาะเจาะจง

รานเจษฎาการไฟฟา 

เสนอ 1,249 บาท

รานเจษฎาการไฟฟา 

เสนอ 1,249 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

5 จางทําปายไวนิล 750.00        750.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 750 บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 750 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

6 จัดซื้อหนังสือ 2,700.00     2,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท  เอเชียบุคส จํากัด

 เสนอราคา 2,700 บาท

บริษัท  เอเชียบุคส จํากัด

 เสนอราคา 2,700 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

7 จัดซื้อหนังสือ 397.00        397.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท งานดี จํากัด 

เสนอราคา 397 บาท

บริษัท งานดี จํากัด 

เสนอราคา 397 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

8 จัดซื้อโทรศัพทสื่อสาร 4,499.00     4,499.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมวังส่ือสาร 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท แมวังส่ือสาร 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
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9 คาวัสดุกอสราง (แคปสตารท) 1,350.00     1,350.00     เฉพาะเจาะจง
รานอูพิษณุ เสนอราคา 

1,350 บาท

รานอูพิษณุ เสนอราคา 

1,350 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

10
คาวัสดุกอสราง (พุกผีเสื้อและ

ขั้วนีออน)
975.00        975.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศุภลักษณการ

ไฟฟา จํากัด เสนอราคา 

975 บาท

บริษัท ศุภลักษณการ

ไฟฟา จํากัด เสนอราคา 

975 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

11
จัดซื้อชิ้นสวนอะไหลเครื่องมือ

สื่อสาร
704.00        704.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีวี คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด เสนอราคา 704 

บาท

บริษัท วีวี คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด เสนอราคา 704 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
9 พ.ย. 64

12 จัดซื้อมาลัยและพานพุม 950.00        950.00        เฉพาะเจาะจง
รานบุญธรรมดอกไม 

เสนอราคา 950 บาท

รานบุญธรรมดอกไม 

เสนอราคา 950 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
9 พ.ย. 64

13 จางตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 249,000.00  249,000.00  เฉพาะเจาะจง

นายเกียรติศักดิ์ แสน

สมบัติ เสนอราคา 

249,000 บาท

นายเกียรติศักดิ์ แสน

สมบัติ เสนอราคา 

249,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
12 พ.ย. 64

14 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทริบเบิ้ลพี 

สเตชั่นเณอรี่ จํากัด 

เสนอราคา 20,000 บาท

บริษัท เทริบเบิ้ลพี 

สเตชั่นเณอรี่ จํากัด เสนอ

ราคา 20,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

15 จัดซื้อ Quartz Curette 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซิรนเทค จํากัด 

เสนอราคา 6,500 บาท

บริษัท เซิรนเทค จํากัด 

เสนอราคา 6,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64
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16 จัดซื้อหมึกพิมพ 100,499.99  100,499.99  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโซ จํากัด เสนอ

ราคา 100,499.99 บาท

บริษัท ริโซ จํากัด เสนอ

ราคา 100,499.99 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

17 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง
รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 11,000 บาท

รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 11,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,850.00     8,850.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท นานาเชียงดาว 

จํากัด เสนอราคา 8,850

 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

จํากัด เสนอราคา 8,850

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

19 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 14,932.60    14,932.60    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 14,932.60 บาท

บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 14,932.60 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

20 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 16,050.00    16,050.00    เฉพาะเจาะจง
นายกชทฤนห ขาวสัก 

เสนอราคา 16,050 บาท

นายกชทฤนห ขาวสัก 

เสนอราคา 16,050 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

21 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 23,730.00    23,730.00    เฉพาะเจาะจง

ราน วสันตปริ้นเตอร 

แอนด คอมพิวเตอร

เซอรวิส เสนอราคา 

23,730 บาท

ราน วสันตปริ้นเตอร 

แอนด คอมพิวเตอร

เซอรวิส เสนอราคา 

23,730 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

22 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 19,550.00    19,550.00    เฉพาะเจาะจง
ราน Saley Shop เสนอ

ราคา 19,550 บาท

ราน Saley Shop เสนอ

ราคา 19,550 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
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23 คาวัสดุกอสราง 4,022.00     4,022.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจอารเอ็น(2012)

 จํากัด เสนอราคา 4,022

 บาท

บริษัท เจอารเอ็น(2012) 

จํากัด เสนอราคา 4,022

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

24 จัดซื้อแกสหุงตม 350.00        350.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 350 บาท

ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 350 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

25 จัดซื้อหนังสือ 2,303.00     2,303.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,303 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,303 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

26 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทริบเบิ้ลพี 

สเตชั่นเณอรี่ จํากัด 

เสนอราคา 15,000 บาท

บริษัท เทริบเบิ้ลพี 

สเตชั่นเณอรี่ จํากัด เสนอ

ราคา 15,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 พ.ย. 64

27
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศและทอ

ระบายน้ํา
36,300.00    36,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจอารเอ็น(2012)

 จํากัด เสนอราคา 

36,300 บาท

บริษัท เจอารเอ็น(2012) 

จํากัด เสนอราคา 36,300

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 พ.ย. 64

28 จัดซื้อหนังสือ 106,006.00  106,006.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดิรน เอ็ด

ดูเคช่ัน มอลล จํากัด 

เสนอราคา 106,006 บาท

บริษัท โมเดิรน เอ็ด

ดูเคช่ัน มอลล จํากัด 

เสนอราคา 106,006 บาท

18 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
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29 จางทําปายไวนิล 250.00        250.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 250 บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 250 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

30
จางเหมาเปลี่ยนยาง

ยานพาหนะโรงเรียน
280.00        280.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีพีแอล-1 จํากัด 

เสนอ 280 บาท

บริษัท ทีพีแอล-1 จํากัด 

เสนอ 280 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

31 คาวัสดุกอสราง (หลอดไฟ) 100.00        100.00        เฉพาะเจาะจง
ราน จ.อะไหลยนต เสนอ

ราคา 100 บาท

ราน จ.อะไหลยนต เสนอ

ราคา 100 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

32 คาวัสดุกอสราง (โซและตะไบ) 860.00        860.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท พชรศรียนต 

จํากัด เสนอราคา 860 

บาท

บริษัท พชรศรียนต จํากัด

 เสนอราคา 860 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

33 จัดซื้อขาตั้งไมค 650.00        650.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 650 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 650 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

34 คาวัสดุกอสราง 6,779.00     6,779.00     เฉพาะเจาะจง
หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 6,779 บาท

หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ 

เสนอราคา 6,779 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

35 คาวัสดุทําความสะอาด 2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง
รานคลังแกส-นานาภัณฑ

 เสนอราคา 2,000 บาท

รานคลังแกส-นานาภัณฑ 

เสนอราคา 2,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
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ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

36 คาวัสดุกอสราง 3,670.00     3,670.00     เฉพาะเจาะจง

รานดวงกมล ทรัพย

เจริญกูล เสนอราคา 

3,670 บาท

รานดวงกมล ทรัพยเจริญ

กูล เสนอราคา 3,670 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

37 จัดซื้อเครื่องคอมต้ังโตะ 191,200.00  191,200.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็น

เตอร จํากัด เสนอราคา 

191,200 บาท

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็น

เตอร จํากัด เสนอราคา 

191,200 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
29 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

1
จางตรวจเช็คสภาพและ

ซอมแซมยานพาหนะ (รถตู 1)
5,731.46     5,731.46     เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยตา จํากัด 

เสนอ 5,731.46 บาท

บริษัท โตโยตา จํากัด 

เสนอ 5,731.46 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ธ.ค. 64

2
จางเหมาขุดดิน วางทอระบาย

น้ํา
82,500.00    82,500.00    เฉพาะเจาะจง

นายสุภชัย จันตะ เสนอ

ราคา 82,500 บาท

นายสุภชัย จันตะ เสนอ

ราคา 82,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ธ.ค. 64

3 จางทําปายไวนิล 850.00        850.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 850 บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 850 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
7 ธ.ค. 64

4 จัดซื้อหนังสือ 2,383.00     2,383.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,383 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,383 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
7 ธ.ค. 64

5 คาวัสดุกอสราง 3,931.00     3,931.00     เฉพาะเจาะจง
หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 3,931 บาท

หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ 

เสนอราคา 3,931 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
7 ธ.ค. 64

6 จางทําปายไวนิล 1,920.00     1,920.00     เฉพาะเจาะจง
รานปายนครฝาง เสนอ

ราคา 1,920 บาท

รานปายนครฝาง เสนอ

ราคา 1,920 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

7 จางทําปายไวนิล 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 500 บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

8 จางตดัตนไมภายในโรงเรียน 4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง
นายนคร ณ เชียงใหม 

เสนอ 4,000 บาท

นายนคร ณ เชียงใหม 

เสนอ 4,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

9 คาวัสดุกอสราง 2,550.00     2,550.00     เฉพาะเจาะจง
หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 2,550 บาท

หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ 

เสนอราคา 2,550 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

10 คาวัสดุสํานักงาน 2,997.00     2,997.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 2,997 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 2,997 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

11 จัดซื้อเครื่องวัดฝุน 3,800.00     3,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอเก็ต โซลูช่ัน 

จํากัด เสนอราคา 3,800

 บาท

บริษัท ไอเก็ต โซลูช่ัน 

จํากัด เสนอราคา 3,800

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

12
จางเหมาซอมแซมยานพาหนะ

โรงเรียน
1,730.00     1,730.00     เฉพาะเจาะจง

นายบุญญวรรธน อุปกูล 

เสนอ 1,730 บาท

นายบุญญวรรธน อุปกูล 

เสนอ 1,730 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

13
จางเหมาเย็บผาปูที่นอนหอง

พยาบาล
1,550.00     1,550.00     เฉพาะเจาะจง

นางเสาวลักษณ นามวงค

 เสนอ 1,550 บาท

นางเสาวลักษณ นามวงค 

เสนอ 1,550 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

14
จางเหมาซอมแซมยานพาหนะ

โรงเรียน
4,091.68     4,091.68     เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยตา จํากัด 

เสนอ 4,091.68 บาท

บริษัท โตโยตา จํากัด 

เสนอ 4,091.68 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

15
จางเหมาซอมแซมยานพาหนะ

(รถตู)โรงเรียน
2,630.00     2,630.00     เฉพาะเจาะจง

รานอูยนตรกิจบริการ 

เสนอ 2,630 บาท

รานอูยนตรกิจบริการ 

เสนอ 2,630 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

16 จัดซื้อสมุดลงนาม 360.00        360.00        
รานแมปง บุคสโตร 

เสนอราคา 360 บาท

รานแมปง บุคสโตร เสนอ

ราคา 360 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

17 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณฯ 1,590.00     1,590.00     เฉพาะเจาะจง
รานพิษณุกรอบรูป เสนอ

ราคา 1,590 บาท

รานพิษณุกรอบรูป เสนอ

ราคา 1,590 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

18 คาวัสดุกอสราง (ทอระบาย) 800.00        800.00        เฉพาะเจาะจง
หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 800 บาท

หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ 

เสนอราคา 800 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

19 คาวัสดุกอสราง 1,005.00     1,005.00     เฉพาะเจาะจง

รานดวงกมล ทรัพย

เจริญกูล เสนอราคา 

1,005 บาท

รานดวงกมล ทรัพยเจริญ

กูล เสนอราคา 1,005 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

20 จัดซื้อหนังสือ 2,288.00     2,288.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,288 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,288 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

21 จัดซื้อพานเครื่องทองนอย 845.30        845.30        เฉพาะเจาะจง
รานวิมุตติ เสนอราคา 

845.30 บาท

รานวิมุตติ เสนอราคา 

845.30 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

22 จางทําปายติดฟวเจอรบอรด 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 1,000 

บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 1,000 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
21 ธ.ค. 64

23 จางทําปายไวนิล 4,320.00     4,320.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 4,320 

บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 4,320 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
21 ธ.ค. 64

24 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 18,600.70    18,600.70    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 18,600.70 บาท

บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 18,600.70 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ธ.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

25 จัดซื้อเข็มกลัด พสน. 2,400.00     2,400.00     เฉพาะเจาะจง

นายธีรชัช กษมาโชค

นภาพร เสนอราคา 

2,400 บาท

นายธีรชัช กษมาโชค

นภาพร เสนอราคา 

2,400 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
27 ธ.ค. 64

26 จัดซื้อปายไฟวิ่ง 4,173.00     4,173.00     เฉพาะเจาะจง
ราน JLED เสนอราคา 

4,173 บาท

ราน JLED เสนอราคา 

4,173 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
27 ธ.ค. 64

27 คาวัสดุกอสราง 948.00        948.00        เฉพาะเจาะจง
หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 948 บาท

หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ 

เสนอราคา 948 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
27 ธ.ค. 64

28 จัดซื้อคอนแดนเซอร 960.00        960.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท พชรศรียนต 

จํากัด เสนอราคา 960 

บาท

บริษัท พชรศรียนต จํากัด

 เสนอราคา 960 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
27 ธ.ค. 64

29 จัดซื้อพานพุมดอกไม 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง
รานบุญธรรมดอกไม 

เสนอราคา 1,200 บาท

รานบุญธรรมดอกไม 

เสนอราคา 1,200 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
27 ธ.ค. 64

30
จางตอเติมและปรับปรุง หอง

ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
63,050.00    63,050.00    เฉพาะเจาะจง

นายจัน มงคลดี เสนอ

ราคา 63,050 บาท

นายจัน มงคลดี เสนอ

ราคา 63,050 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
28 ธ.ค. 64

31 จัดซื้อหนังสือ 2,368.00     2,368.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,368 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,368 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

32 จัดซื้อหญาเทียม 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานแพนดา หญาเทียม 

เสนอราคา 1,500 บาท

รานแพนดา หญาเทียม 

เสนอราคา 1,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

33 จัดซื้อสีทากําแพง 1,204.00     1,204.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจอารเอ็น(2012)

 จํากัด เสนอราคา 1,204

 บาท

บริษัท เจอารเอ็น(2012) 

จํากัด เสนอราคา 1,204

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

34 จัดซื้อแกสหุงตม 350.00        350.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 350 บาท

ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 350 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

35 คาวัสดุกอสราง 58.00         58.00          เฉพาะเจาะจง
หจก. กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 58 บาท

หจก. กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 58 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

36
คาวัสดุกอสราง (ขั้วสายไฟ

และปลั๊ก)
50.00         50.00          เฉพาะเจาะจง

ราน นวชัยไลทติ้ง เสนอ

ราคา 50 บาท

ราน นวชัยไลทติ้ง เสนอ

ราคา 50 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

37 จัดซื้อโคมไฟตั้งโตะ 279.00        279.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามโกลบอล 

เฮาส จํากัด เสนอราคา 

279 บาท

บริษัท สยามโกลบอล 

เฮาส จํากัด เสนอราคา 

279 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

1 จัดซื้อสติ๊กเกอร 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 1,500 บาท

รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 1,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
12 ม.ค. 65

2
จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการผลิต

เอกสาร
26,367.00    26,367.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 26,367 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 26,367 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 ม.ค. 65

3 จัดซื้อกระดาษทําเกียรติบัตร 560.00        560.00        เฉพาะเจาะจง
รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 560 บาท

รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 560 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
21 ม.ค. 65

4 จัดซื้อหมึกพิมพ 2,385.00     2,385.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา

 2,385 บาท

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา 

2,385 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
21 ม.ค. 65

5 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 14,060.00    14,060.00    เฉพาะเจาะจง
ฉิมพลีเภสัช เสนอราคา 

14,060 บาท

ฉิมพลีเภสัช เสนอราคา 

14,060 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
21 ม.ค. 65

6 จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง 38,975.00    38,975.00    เฉพาะเจาะจง
รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 38,975 บาท

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 38,975 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ม.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

1 จัดซื้อชุดโปรเจคเตอร 480,200.00  480,200.00  เฉพาะเจาะจง

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 480,200 บาท

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 480,200 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ก.พ. 65

2 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 25,000.00    25,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทริบเบิ้ล พี 

สเตชั่นเมอร จํากัด เสนอ

ราคา 25,000 บาท

บริษัท เทริบเบิ้ล พี 

สเตชั่นเมอร จํากัด เสนอ

ราคา 25,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ก.พ. 65

3 จัดจาง ทําปายประชาสัมพันธ 5,040.00     5,040.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,040 

บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,040 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ก.พ. 65

4 จัดจาง ทําปายฉากหลังเวที 12,000.00    12,000.00    เฉพาะเจาะจง
รานฝางโฆษณา เสนอ

ราคา 12,000 บาท

รานฝางโฆษณา เสนอ

ราคา 12,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ก.พ. 65

5 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 40,000.00    40,000.00    เฉพาะเจาะจง

นายจิราเมศร วีรนนท

เรืองเดช เสนอราคา 

40,000 บาท

นายจิราเมศร วีรนนท

เรืองเดช เสนอราคา 

40,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ก.พ. 65

6
จัดจาง เหมาติดต้ังระบบเครื่อง

เสียง
14,700.00    14,700.00    เฉพาะเจาะจง

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 14,700 บาท

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 14,700 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ก.พ. 65

7 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 3,070.00     3,070.00     เฉพาะเจาะจง
รานสวนอมฤต เสนอ

ราคา 3,070 บาท

รานสวนอมฤต เสนอ

ราคา 3,070 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
3 ก.พ. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

8 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง
รานสวนตะกอน เสนอ

ราคา 500 บาท

รานสวนตะกอน เสนอ

ราคา 500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
3 ก.พ. 65

9 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 330.00        330.00        เฉพาะเจาะจง
รานไพบูลยดอกไมผา 

เสนอราคา 330 บาท

รานไพบูลยดอกไมผา 

เสนอราคา 330 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
3 ก.พ. 65

10 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 3,380.00     3,380.00     เฉพาะเจาะจง
รานดอกไมผกามาศ 

เสนอราคา 3,380 บาท

รานดอกไมผกามาศ 

เสนอราคา 3,380 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
3 ก.พ. 65

11 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
หจก. เชียงใหมเดมเสมอ 

เสนอราคา 1,500 บาท

หจก. เชียงใหมเดมเสมอ 

เสนอราคา 1,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
3 ก.พ. 65

12 จัดซื้อวัสดุสื่อสาร 770.00        770.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 770 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 770 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
10 ก.พ. 65

13
จัดซื้ออุปกรณติดตั้งสําหรับ

งานสาธารณูปโภค
6,693.00     6,693.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจอารเอ็น(2012)

 จํากัด เสนอราคา 6,693

 บาท

บริษัท เจอารเอ็น(2012) 

จํากัด เสนอราคา 6,693

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 ก.พ. 65

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,120.00     1,120.00     เฉพาะเจาะจง
รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 1,120 บาท

รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 1,120 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ก.พ. 65

15 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาด 9,739.00     9,739.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด เสนอราคา 9,739

 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด เสนอราคา 9,739

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ก.พ. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

16 จัดจางทําถนนภายในโรงเรียน 102,292.00  102,292.00  เฉพาะเจาะจง
หจก สูแลวรวย เสนอ

ราคา 102,292 บาท

หจก สูแลวรวย เสนอ

ราคา 102,292 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

17 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 99,954.00    99,954.00    เฉพาะเจาะจง
รานขายยา เมดิซีน 

เสนอราคา 99,954 บาท

รานขายยา เมดิซีน เสนอ

ราคา 99,954 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

18 จัดซื้อน้ํายาดักฝุน 9,515.00     9,515.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคซีซีส 2011 

กรุป เสนอราคา 9,515 

บาท

บริษัท เคซีซีส 2011 กรุป

 เสนอราคา 9,515 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

19 จัดซื้ออุปกรณปองกันโควิด 28,670.00    28,670.00    เฉพาะเจาะจง
รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 28,670 บาท

รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 28,670 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

20 จัดซื้อไมโครโฟน 5,000.00     5,000.00     เฉพาะเจาะจง
รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 5,000 บาท

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 5,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

21 จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร 26,790.00    26,790.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา

 26,790 บาท

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา 

26,790 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

22 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกอสราง 9,706.00     9,706.00     เฉพาะเจาะจง
ราน ต.เจริญการไฟฟา 

เสนอราคา 9,706 บาท

ราน ต.เจริญการไฟฟา 

เสนอราคา 9,706 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
28 ก.พ. 65

23 จัดซื้อเครื่องดนตรี 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง
รานกาวิลวงค เสนอราคา

 8,000 บาท

รานกาวิลวงค เสนอราคา

 8,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
28 ก.พ. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

24 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกอสราง 54,500.00    54,500.00    เฉพาะเจาะจง
รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 54,500 บาท

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 54,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
28 ก.พ. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

1 จัดซื้อดอกไมแสดงความยินดี 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานเรือนดอกไมเสนอ

ราคา 7,500 บาท

รานเรือนดอกไมเสนอ

ราคา 7,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 มี.ค. 65

2
จัดจางทําปายไวนิลแสดง

ความยินดี
7,440.00     7,440.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 7,440 

บาท

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 7,440 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 มี.ค. 65

3
จางเหมาซอมแซมชุด

โปรเจคเตอร
9,900.00     9,900.00     เฉพาะเจาะจง

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 9,900 บาท

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 9,900 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 มี.ค. 65

4 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,045.00     1,045.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามโกลบอล 

เฮาส จํากัด เสนอราคา 

1,045 บาท

บริษัท สยามโกลบอล 

เฮาส จํากัด เสนอราคา 

1,045 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 มี.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

5 จัดซื้อหนังสือ 2,318.00     2,318.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,318 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,318 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 มี.ค. 65

6 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณวิทยาศาสตร 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท แกมมาโก เสนอ

ราคา 500 บาท

บริษัท แกมมาโก เสนอ

ราคา 500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 มี.ค. 65

7 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณวิทยาศาสตร 1,241.20     1,241.20     เฉพาะเจาะจง
ราน ลิ้เซียฮวด เสนอ

ราคา 1,241.20 บาท

ราน ลิ้เซียฮวด เสนอ

ราคา 1,241.20 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 มี.ค. 65

8 จัดซื้อแฟมกลาวรายงาน 880.00        880.00        เฉพาะเจาะจง
ราน มดงานเครื่องเขียน 

เสนอราคา 880 บาท

ราน มดงานเครื่องเขียน 

เสนอราคา 880 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 มี.ค. 65

9 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 25,106.60    25,106.60    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 25,106.60 บาท

บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 25,106.60 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
10 มี.ค. 65

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 22,576.00    22,576.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 22,576 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 22,576 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
10 มี.ค. 65

11 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง
รานขายยา เมดิซีน 

เสนอราคา 20,000 บาท

รานขายยา เมดิซีน เสนอ

ราคา 20,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
10 มี.ค. 65

12 จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร 29,820.00    29,820.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา

 29,820 บาท

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา 

29,820 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
11 มี.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

13 จัดซื้อกรอบรูป 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง
รานธีรภัทรพาณิชย 

เสนอราคา 10,000 บาท

รานธีรภัทรพาณิชย 

เสนอราคา 10,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 มี.ค. 65

14 จัดซื้อหมึกพิมพ 3,100.00     3,100.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา

 3,100 บาท

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา 

3,100 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

15 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 1,050.00     1,050.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปตุพงศปโตรเลียม

 จํากัด เสนอราคา 1,050

 บาท

บริษัท ปตุพงศปโตรเลียม

 จํากัด เสนอราคา 1,050

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

16 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,100.00     1,100.00     เฉพาะเจาะจง
รานลําดานดอกไมสด 

เสนอราคา 1,100 บาท

รานลําดานดอกไมสด 

เสนอราคา 1,100 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

17 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,250.00     1,250.00     เฉพาะเจาะจง

หจก. นอรทเทอรนเคมิ

เคิล เสนอราคา 1,250 

บาท

หจก. นอรทเทอรนเคมิ

เคิล เสนอราคา 1,250 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

18 จัดซื้อหลอดไฟ LED 9,375.00     9,375.00     เฉพาะเจาะจง
ราน ต.เจริญการไฟฟา 

เสนอราคา 9,375 บาท

ราน ต.เจริญการไฟฟา 

เสนอราคา 9,375 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

19 จัดจางทําปายไวนิล 5,980.00     5,980.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,980  

บาท

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,980  

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

20 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 490.00        490.00        เฉพาะเจาะจง
รานกุหลาบบานทอริมปง

 เสนอราคา 490 บาท

รานกุหลาบบานทอริมปง 

เสนอราคา 490 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

21 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,600.00     1,600.00     เฉพาะเจาะจง
รานแพนดา หญาเทียม 

เสนอราคา 1,600 บาท

รานแพนดา หญาเทียม 

เสนอราคา 1,600 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

22 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 690.00        690.00        เฉพาะเจาะจง
หจก. แมขามิตรเกษตร 

เสนอราคา 690 บาท

หจก. แมขามิตรเกษตร 

เสนอราคา 690 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

23 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 480.00        480.00        เฉพาะเจาะจง
หจก. แมขามิตรเกษตร 

เสนอราคา 480 บาท

หจก. แมขามิตรเกษตร 

เสนอราคา 480 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

24 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานฝางเครื่องเลนสนาม 

เสนอราคา 1,500 บาท

รานฝางเครื่องเลนสนาม 

เสนอราคา 1,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

25 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 240.00        240.00        เฉพาะเจาะจง

รานไชยปราการ

เครื่องครัว เสนอราคา 

240 บาท

รานไชยปราการ

เครื่องครัว เสนอราคา 

240 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

26 จัดซื้อผาซับหมึก 790.00        790.00        เฉพาะเจาะจง
คลีนิคคอม อินโฟร เสนอ

ราคา 790 บาท

คลีนิคคอม อินโฟร เสนอ

ราคา 790 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

27 จัดซื้อชุดกุญแจ 2,765.00     2,765.00     เฉพาะเจาะจง
รานสินคาไทยแฟร เสนอ

ราคา 2,765 บาท

รานสินคาไทยแฟร เสนอ

ราคา 2,765 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

28
จัดซื้วสัดุในโครงการรูรักษ

ภาษาไทย
9,700.00     9,700.00     เฉพาะเจาะจง

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 9,700 บาท

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 9,700 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
24 มี.ค. 65

29 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,703.00     6,703.00     เฉพาะเจาะจง
รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 6,703 บาท

รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 6,703 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
24 มี.ค. 65

30 จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร 54,203.00    54,203.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา

 54,203 บาท

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา 

54,203 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
25 มี.ค. 65

31 จัดจางทําปายไวนิล 5,000.00     5,000.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,000  

บาท

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,000  

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
29 มี.ค. 65

32 จัดซื้อลําโพงอเนกประสงค 8,500.00     8,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 8,500 บาท

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 8,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
29 มี.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม)


