
แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……........……จัดซื้อสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน………………………………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…………...........…………นางสาวน้ำทิพย์....ปิ่นแก้ว……………………………………….. 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ……50,000……….บาท ใช้ไป…………50,000……………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

……………………งบประมาณท่ีได้รับน้อยเกินไปในการดำเนินการ…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

……เลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรม หรือเพ่ิมงบประมาณในการดำเนินการปีต่อไป 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ....................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                       (นางสาวน้ำทิพย์  ปิ่นแก้ว)                               ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                           ผู้รับผดิชอบโครงการ                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……............................……นิเทศภายใน…….............................................…………………………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…………...........…………นางพัฒนีพร...ทองลิ้ม.......……………………………………….. 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ….....…0……….บาท          ใช้ไป…………0……………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                     ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม )                                      ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……..........................……ประกันคุณภาพภายใน............................................…………………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…………...........…………นางพัฒนีพร...ทองลิ้ม.......……………………………………….. 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ….....…2,000……….บาท          ใช้ไป…………2,000……………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

……………………………………………………………-………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                     ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม )                                      ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……......................……พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย....................................……………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…......…นางสาวสุวิมล..พราหมสกุล.......และ.....นางสาวนำ้ผึ้ง...ทันเขิม

......…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…....32,700….บาท            ใช้ไป……32,700………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

………………………กิจกรรมบางอย่างซ้ำซ้อน………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

………………ปรับกิจกรรมบางอย่างที่คล้ายกันมาไว้เป็นกิจกรรมเดียวกัน…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                 ( นางสาวสุวิมล  พราหมสกุล )                                      ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……................……เรียนดี...เรียนฟรี...15...ปี...อย่างมีคุณภาพ...................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..........….....นายวีระวัฒน์...สว่างศรี........................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…....279,856….บาท            ใช้ไป……279,856………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ไมต่ามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

…..เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ..เชื้อไวรัสโคโรน่า..2019..…ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม......... 

.........ทัศนศึกษาได้ตามกำหนด เนื่อจากโรงเรียนปิดก่อนกำหนดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ............. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

…………นำเงินส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการไปจัดทำโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน...................... 

...............เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน...ต่อไป…………………………………..................................……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                   ( นายวีระวัฒน์  สว่างศรี )                                     ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……...................……วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน....................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..........….....นางจินดาวรรณ...นาคอ่วม..................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…....6,000...….บาท            ใช้ไป…..…6,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                   ( นางจินดาวรรณ  นาคอ่วม )                                   ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม…….......................……เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร............................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..........….....นางสาวอริศรา....เมฆฉาย....................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…...36,000...….บาท            ใช้ไป…..…36,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

……………………บางเดือนมีการใช้กระดาษเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าทำให้ต้องจ่ายเงินเพ่ิม…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

………………วางแผนในการใช้กระดาษให้รัดกุมยิ่งข้ึน และแจ้งกับผู้ให้เช่าขอถัวจ่ายในเดือนที่ใช้กระดาษน้อย.. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                   ( นางสาวอริศรา  เมฆฉาย )                                   ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม…….......................……เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค.......................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..........….....นางสาวอริศรา....เมฆฉาย....................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…...44,000...….บาท            ใช้ไป…..…44,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

……………………………………………………………………-………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                   ( นางสาวอริศรา  เมฆฉาย )                                   ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม…….......................……จัดซื้อวัสดุสำนักงาน...............................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..............….....นายวีระวัฒน์...สว่างศรี....................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…...20,000...….บาท            ใช้ไป…..…20,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

…………………………………………………………………-………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                   ( นายวีระวัฒน์  สว่างศรี )                                   ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม…….......................……พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ...PLC.......................................…… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..............….....นางพัฒนีพร...ทองลิ้ม.......................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ….....4,000...….บาท                 ใช้ไป…..…4,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

……………………………………………………………………-………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ……………………………………… 

                    ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม )                                        ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม…….......................……จ้างครูสอนระดับปฐมวัย.......................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..........….....นางสาวอริศรา....เมฆฉาย....................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ….....60,000...….บาท              ใช้ไป…..…60,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ไมต่ามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

……………ครูลาออกก่อนสิ้นปีการศึกษา...และไม่สามารถจ้างครูทดแทนได้……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

…………นำเงินส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการไปจัดทำโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน...................... 

...............เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน...ต่อไป…………………………………..................................……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                   ( นางสาวอริศรา  เมฆฉาย )                                   ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม…….......................……จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ.......................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..........….....นางสาวอริศรา....เมฆฉาย....................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ….....60,000...….บาท              ใช้ไป…..…60,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

……เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของท้องถิ่น และท้องถิ่นโอนเงินให้ช้า ทำให้ทางโรงเรียนต้องหาเงิน

สำรองจ่ายไปก่อน………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

…………หาเงินสำรองไว้จ่าย ในกรณีท่ีท้องถิ่นโอนเงินค่าจ้างช้า…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                   ( นางสาวอริศรา  เมฆฉาย )                                   ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……........................……ปรับปรุงห้องเรียน.................................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..........…..........นายกมล....นาคอ่วม.......................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…....12,000...….บาท            ใช้ไป…..…12,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

……………………………………………………………………-………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                      ( นายกมล  นาคอ่วม )                                      ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……........................……โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ..........................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..........…..........นางบุญรักษ์....สีเหลือง...................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…....5,000...….บาท            ใช้ไป…..…5,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

…………………………งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาของไส้กรองน้ำมีราคาสูงขึ้น…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

…………………………ใช้เงินกิจกรรมอ่ืนมาสำรองจ่าย ปีต่อไปควรตั้งงบประมาณเพ่ิม………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                      ( นางบุญรกัษ์  สีเหลือง )                                      ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……......................................……วันสำคัญ.................................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..............….....นายวีระวัฒน์...สว่างศรี....................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…...0...….บาท            ใช้ไป…..…0.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                   ( นายวีระวัฒน์  สว่างศรี )                                   ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……...............……โรงเรียนคุณธรรม.....สรา้งคนดีให้บ้านเมือง…….........…………………………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…………...........…………นางสาวน้ำทิพย์....ปิ่นแก้ว……………………………………….. 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ……0……….บาท        ใช้ไป…………0……………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

…การดำเนินการของโรงเรียนไม่มีปัญหา แต่มีปัญหาจากหน่วยงานต้นสังกัดในการให้รายงานการดำเนินการ

ซ้ำซ้อน………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

……………จัดทำสำเนาในการรายงานไว้ทุกครั้งที่รายงาน…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ....................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                       (นางสาวน้ำทิพย์  ปิ่นแก้ว)                               ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                           ผู้รับผดิชอบโครงการ                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……......................................…แข่งขันกีฬา.................................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…................….....นายจำเริญ.....จิตบรรจง................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…...4,000...….บาท            ใช้ไป…..…4,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                   ( นายวีจำเรญิ  จิตบรรจง )                                   ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……........................……แข่งขันกิจกรรมนักเรียน..........................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม….........…..........นางสาวจิราภรณ์....ไกรเทพ..............................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…....10,000...….บาท            ใช้ไป…..…10,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

…งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากมีกิจกรรมบางอย่างได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติ…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

…ขอสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน และเอกชน….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                  ( นางสาวจิราภรณ์  ไกรเทพ )                                   ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม…….................…พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน...........................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…................….....นายจำเริญ.....จิตบรรจง.....................................................… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…...10,000...….บาท            ใช้ไป…..…10,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

…………………………………………………………………………-…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

…………………………………………………………………………-…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                   ( นายวีจำเรญิ  จิตบรรจง )                                   ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   

ปีการศึกษา 2562 

************************************* 

โครงการ/กิจกรรม……..........................……อาหารกลางวัน..................................................................………… 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม…..........…..........นางบุญรักษ์....สีเหลือง...................................................…....… 

สนองวิสัยทัศน์ ..............................................เลิศล้ำวิชาการ.............................................................................. 

ทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณ ได้รับ…....636,000...….บาท            ใช้ไป…...…636,000.………บาท 

   

กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน       ทำได้ตามขั้นตอน        

ระยะเวลาดำเนินการ  ทำได้ตามกำหนดเวลา       

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

……………………งบประมาณใช้ไม่หมดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงคืนงบประมาณที่

เหลือให้ท้องถิ่น…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

วิธีแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

            ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ……………………………………… 

                      ( นางบุญรกัษ์  สีเหลือง )                                      ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 


