
 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน)ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

โครงการ  ยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่  2             

ตัวบ่งชี้ที1่1.1             2.2 /2.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิยม  ยอดแสวง 

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป  งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์  เพื่อบริการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ในการใช้รถ

ติดต่อราชการอย่างท่ัวถึง 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ  
1)ครูและนักเรียนได้รับการบริการในการใช้รถ อย่างท่ัวถึงร้อย
ละ 100 

 
1)ครูและนักเรียนได้รับการบริการในการใช้รถ อย่างท่ัวถึง
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
1)ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้รถ ในระดับดีมาก 

 
1)ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้รถ ในระดับดีมาก 

   สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  100       ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ เงินอุดหนุน     เงินรายได้  อื่นๆ    จ านวน   120,000  บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป   52,720  บาท      คงเหลือ 67,280บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ........................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) ..................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        ( นายนิยม  ยอดแสวง  )                        (นางวนิดา  เมตตาปก)                     (นายนิยม  ยอดแสวง) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

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

(  นายชนินทร์   คะอังกุ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน)   ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

โครงการ  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี    

กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่        2       

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 /2.5 /2.6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิยม  ยอดแสวง 

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป  งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์   

1.1  เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี สะอาด เรียบร้อย   มีความสะอาดปลอดภัย เหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.2 เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  มีภูมิทัศน์  มีบรรยากาศท่ีดี ร่มรื่นสวยงาม สะอาดปลอดภัยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ  และด ารงชิวิตอยู่ภายในโรงเรียนอย่างมีความสุข 
1.3 เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี ท่ีเหมาะสมและพร้อมส าหรับการให้บริการชุมชนในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ 1) โรงเรียนมีสภาพสะอาด ร่มรื่น สวยงามร้อยละ 80 1) โรงเรียนมีสภาพสะอาด ร่มรื่น สวยงามร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
     1) ร้อยละ 90% ของครูและนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจด้าน
ความสะอาด และการจัดสภาพภูมิทัศน์ 

 
  1) ร้อยละ 90% ของครูและนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจ
ด้านความสะอาด และการจัดสภาพภูมิทัศน์ 

สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  100       ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ เงินอุดหนุน     เงินรายได้  อื่นๆ    จ านวน   384,800  บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป   384,800 บาท      คงเหลือ   -  บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ........................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) ..................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        ( นายนิยม  ยอดแสวง  )                         (นางวนิดา  เมตตาปก)                     (นายนิยม  ยอดแสวง) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                 แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                     หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

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

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน)   ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

โครงการ  สร้างสังคมการเรียนรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่              1 , 2   

ตัวบ่งชี้ที ่     1.2.2 , 2.2 , 2.3 , 2.4 ,2.6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว 

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป  งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์   

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจของโรงเรียนให้กับครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ครู นักเรียน บุคลากรภายนอกท่ีมาติดต่อกับโรงเรียน    

    และอ านวยความสะดวกแก่ครู นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน               

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจ่ายข่าวสารต่างๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรม    

   ต่างๆ ของโรงเรียนเป็นสู่สาธารชนและกลุ่มโรงเรียนต่างๆ   

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ  
   1)  ครู บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 100 พึงพอใจใน
การให้บริการ 
   2)  ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลภายนอก ร้อยละ 100 
พึงพอใจในการให้บริการ 

 
   1)  ครู บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 100 พึงพอใจใน
การให้บริการ 
   2)  ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลภายนอก ร้อยละ 100 
พึงพอใจในการให้บริการ 

เชิงคุณภาพ  
- เชิงคุณภาพ  : นักเรียน ครู และผู้ปกครอง บุคลภายนอก 
ชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน               

- เชิงคุณภาพ  : นักเรียน ครู และผู้ปกครอง บุคคล    
ภายนอก ชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง              
และเป็นปัจจุบัน 

   สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  100       ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ    จ านวน   3,000  บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป   -  บาท      คงเหลือ  3,000  บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ........................................................................................................... 
 
 
 



 
 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) ..................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        ( นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว  )                 (นางวนิดา  เมตตาปก)                           (นายนิยม  ยอดแสวง) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม            แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                       หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

 
 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน) สร้างเสริมและสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ  จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่    2             

ตัวบ่งชี้ที ่   2.2 ม 2.4 , 2.5                

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวนิดา  เมตตาปก  

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป  งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์   

1.เพื่ออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารท่ัวไป  แก่บุคลากรในโรงเรียน 
2.เพื่อพัฒนาการให้บริการ  สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ 
3.เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการเอกสารให้เป็นระบบ ท้ังภายในและภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน ทัน
ก าหนดเวลา 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 40 คน 
นักเรียน 500 คน  ได้รับความสะดวกและการบริการท่ีดีร้อยล100 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 60 คน นักเรียน 700 คน  ได้รับ
ความสะดวกและการบริการท่ีดีร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
-  ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100  
ได้รับความสะดวกและการบริการ   ในระดับคุณภาพดีมาก 

 
-  ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100  ได้รับ
ความสะดวกและการบริการ   ในระดับคุณภาพดีมาก 

   สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  100       ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ    เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ    จ านวน   3,000  บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป   500  บาท      คงเหลือ    2,500     บาท         ใช้เกิน   -  บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ........................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) ..................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        ( นางวนิดา   เมตตาปก  )                        (นางวนิดา  เมตตาปก)                     (นายนิยม  ยอดแสวง) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                  แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป               หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน)ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

โครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่  2               

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 / 2.5  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิยม  ยอดแสวง 

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป  งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์   

1.1  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและส่วนประกอบท่ีเพียงพอ เหมาะสม  มีความสะอาดปลอดภัย 
และมีความพร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  มีภูมิทัศน์  มีบรรยากาศท่ีดี ร่มรื่นสวยงามสะอาดปลอดภัยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  และด ารงชวิิตอยู่ภายในโรงเรียนอย่างมีความสุข 

1.3   โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี ท่ีเหมาะสมและพร้อมส าหรับการให้บริการชุมชนในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ    อาคารสถานมีสภาพสมบูรณ์ร้อยละ 90  อาคารสถานมีสภาพสมบูรณ์ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
   -  ร้อยละ 90% ของผู้เรียนท่ีมีความพึงพอใจในด้านการ
จัดสภาพแวดล้อม และการบริการ 

 
   -  ร้อยละ 90% ของผู้เรียนท่ีมีความพึงพอใจในด้าน
การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการ 

   สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  100       ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ     เงินอุดหนุน     เงินรายได้  อื่นๆ    จ านวน   40,000  บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป   40,000 บาท      คงเหลือ  -  บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ........................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) ..................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        ( นายนิยม  ยอดแสวง  )                        (นางวนิดา  เมตตาปก)                     (นายนิยม  ยอดแสวง) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                 แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน)การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

โครงการ  พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2    กลยุทธ์ที่ 3         กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่  2 

ตัวบ่งชี้ที ่   2.2 / 2.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  มีแก้วน้อย 

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป  งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาระบบการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวให้ทันสมัยเพื่อการเผยแพร่ท่ีดียิ่งขึ้น 
2. จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนต่อการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างของทาง

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และการอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรให้เพียงพอ 
3. เพื่อให้งานโสตทัศนศึกษามี วัสดุส านักงานท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างของทางโรงเรียนและการอ านวย

ความสะดวกแก่บุคลากร 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ  
1.  มีเครื่องมือในการเก็บภาพนิ่งและเคล่ือนไหวท่ีทันสมัย
และพร้อมใช้ 
2.  มีความพร้อมในอุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องมือท่ีทันสมัย 
เพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกในการใช้งานต่างๆ 
3.  มีวัสดุส านักงานเพียงพอต่องานบรกิาร 

 
1.  มีเครื่องมือในการเก็บภาพนิ่งและเคล่ือนไหวท่ีทันสมัย
และพร้อมใช้ 
2.  มีความพร้อมในอุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องมือท่ีทันสมัย 
เพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกในการใช้งานต่างๆ 
3.  มีวัสดุส านักงานเพียงพอต่องานบรกิาร 

เชิงคุณภาพ  
1. มีระบบในการเก็บภาพนิ่งและเคล่ือนไหวท่ีทันสมัยและ
พร้อมใช้งานเป็นอย่างดี 
2. มีอุปกรณ์เพียงพอในการอ านวยความสะดวกต่อการ
ประชุมสัมมนาและการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. มีวัสดุส านักงานเพียงพอต่องานบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
. มีระบบในการเก็บภาพนิ่งและเคล่ือนไหวท่ีทันสมัยและ
พร้อมใช้งานเป็นอย่างดี 
2. มีอุปกรณ์เพียงพอในการอ านวยความสะดวกต่อการ
ประชุมสัมมนาและการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. มีวัสดุส านักงานเพียงพอต่องานบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  100       ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
 



 
 
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ เงินอุดหนุน     เงินรายได้  อื่นๆ    จ านวน   5,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป     5,000    บาท      คงเหลือ  -  บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ........................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) ..................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        ( นายณัฐพล  มีแก้วน้อย  )                        (นางวนิดา  เมตตาปก)                     (นายนิยม  ยอดแสวง) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                   แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป               หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

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

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน)   ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

โครงการ  ปฏิคม 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่   2            

ตัวบ่งชี้ที ่     2.2 / 2.3  /2.4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์ 

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป  งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์   

1.1   เพื่อต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ครูอาจารย์ บุคลากรภายในโรงเรียน  รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานภายนอก 

2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ  

   1.   เพื่อต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ครู
อาจารย์ บุคลากรภายในโรงเรียน  รวมทั้งบุคคลและ
หน่วยงานภายนอก 

 
   1.   เพื่อต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ครู
อาจารย์ บุคลากรภายในโรงเรียน  รวมทั้งบุคคลและ
หน่วยงานภายนอก 

เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 100  ของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 100 ของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

   สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  100       ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ    เงินอุดหนุน     เงินรายได้  อื่นๆ    จ านวน   -  บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป   -  บาท      คงเหลือ  -  บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ........................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) ..................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        ( นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์ )                    (นางวนิดา  เมตตาปก)                     (นายนิยม  ยอดแสวง) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                 แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                 หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

..................................................... 
(นายชนินทร์ คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน)   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่ 2            

ตัวบ่งชี้ที ่                   1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีระชัย  เสนารักษ์ 

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป  งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์   

    1. เพ่ือให้ ครู นักเรียน และบุคลากร ภายในโรงเรียนได้รับการบริการด้านโภชการที่ถูกสขุลักษณะ และการ 

    เลือกใช้ภาชนะที่มีคณุภาพ 

     2. เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารมีความรู้ เรื่อง การประกอบอาหารที่ถูกสุขลกัษณะ และการเลือกใช้ 

    ภาชนะ ที่สะอาด  มีคณุภาพ                                                                                                                      
2.เป้าหมาย 

สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  100       ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ    เงินอุดหนุน     เงินรายได้  อื่นๆ    จ านวน  2,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป   -  บาท      คงเหลือ 2,000  บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ........................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) ..................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        ( นายวีระชัย  เสนารักษ์ )                      (นางวนิดา  เมตตาปก)                     (นายนิยม  ยอดแสวง) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                 แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                 หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

..................................................... 
(นายชนินทร์ คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ  - นักเรียนและครูร้อยละ100  บริโภคอาหาร                     
ถูกสุขลกัษณะ  

-นักเรียนและครูร้อยละ100  บริโภคอาหารถูก
สุขลักษณะ  

เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนและครูร้อยละ100 มคีวามพึงพอใจในการบริการ 

 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูมีความพึงพอใจ 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน)   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ  ใส่ใจสุขภาพ 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่   1            

ตัวบ่งชี้ที ่  1.2  1.2.4สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพิณ  ศาลางาม 

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป  งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์   

1.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและเฝ้าระวังโรค 

1.2  เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 

1.3  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางกายและการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 

1.4 เพื่อให้บริการสุขภาพเบ้ืองต้นแก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในองค์กร 

2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ  

   1) นักเรียนร้อยละ 93 ขึ้นไปได้ร่วมกิจกรรม 
  2) นักเรียนทุกคนได้รับการบริการสุขภาพท่ีดี 
  

 

-นักเรียนและครูร้อยละ100  บริโภคอาหารถูก
สุขลักษณะ  

เชิงคุณภาพ  

1)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
เบ้ืองต้นและเฝ้าระวังโรค 
2) นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ 
3)  นักเรียนมีพัฒนาการทางกายและการเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์   
4)  นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับบริการสุขภาพเบ้ืองต้น 

 
-ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูมีความพึงพอใจ 

   สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  100       ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ    เงินอุดหนุน     เงินรายได้  อื่นๆ    จ านวน  45,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป   40,000  บาท      คงเหลือ -   บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
 
 



 
 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ........................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) ..................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        ( นางสาวยุพิณ  ศาลางาม )                    (นางวนิดา  เมตตาปก)                     (นายนิยม  ยอดแสวง) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                 แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                 หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

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

(นายชนินทร์ คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน)   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่ 1            

ตัวบ่งชี้ที ่   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน(1.2.4สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพิณ  ศาลางาม 

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป  งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์   

   1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีตรงตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 

   2. เพื่อนักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม

สุขภาพร่วมกัน 

    3. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ  

   1)นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 71เข้า
ร่วมกิจกรรม  

 

-นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 71เข้าร่วม
กิจกรรม   

เชิงคุณภาพ  
1 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 
2 นักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะในการดแูล
สุขภาพตนเองและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแกป้ัญหา
ด้านพฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน 
3 นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

1 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 
2 นักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะในการดแูล
สุขภาพตนเองและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแกป้ัญหา
ด้านพฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน 
3 นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

   สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  100       ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
 



 
 
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ    เงินอุดหนุน     เงินรายได้  อื่นๆ    จ านวน  -  บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท      คงเหลือ -   บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ........................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) ..................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
       ( นางสาวยุพิณ  ศาลางาม )                    (นางวนิดา  เมตตาปก)                     (นายนิยม  ยอดแสวง) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                 แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                 หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

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

(นายชนินทร์ คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


