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คำนำ 
 

 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้จัดทำ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและให้คณะครู 
บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ทราบผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาโรงเรียนในปีที่ผ่านมา  ซึ่งผู ้ปฏิบัติกิจกรรม/ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำผลการประเมินการ
ดำเนินงานดังกล่าว มาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปี
ต่อไป  

ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี 

 
        ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

        โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากร ในการร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมได้มีกรอบทิศ
ทางการพ ัฒนาส ู ่การปฏ ิบ ัต ิท ี ่บรรล ุ เป ้าหมายอย ่างแท ้จร ิ ง  โดย การนำ นโยบายและจ ุดเน ้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  โดยไดก้ำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม มุ่งพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 

พันธกิจ (Mission)           
          1. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
          4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่  
สามารถใช้วิจัย สื่อ นวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
     5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เป้าประสงค์  (Goals)           
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  การวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขีดความสามารถต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่  และ
สามารถใช้วิจัย สื่อ นวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
        5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มคีุณภาพและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 3. พัฒนากระบวนการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ให้มีคุณภาพ 
 5. พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
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แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม/กิจกรรม
หลัก(ตามตัวบ่งชี้) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  สื่อสารสอง
ภาษา  ล้ำหน้าทาง
ความคิด  ผลติงานและ 
สร้างนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค ์
 
 
 

1. ส่งเสริมผู้เรียนมีให้ทักษะ
ในการสื่อสาร อ่านเขียน 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
และความสามารถในการคิด
คำนวณ   
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะ แก้ปัญหามี
ทักษะการปรับตัว รู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 
3. ส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (o-net) ระดับชั้น
ม. 3 และม.6 มีพัฒนาการ
สูงขึ้น ร้อยละ 3 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือศึกษาหาองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงผลงาน นวัตกรรม 
ตามความสามารถ ตามความ
ถนัดและความสนใจ 
ผ่านการนำเสนอบนเวที
ศักยภาพ 

1. โครงการพัฒนาและดำเนินงาน
วิชาการ 
2. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
3.โครงการพัฒนางานแนะแนว 
4. โครงการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
5. โครงการจัดหาหนังสือเรียน 
6. โครงการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
7. โครงการเปิดบ้านวิชาการ  
(Open House) 
8. โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมิน  
จาก สพม.ศก ยส 
9. โครงการพัฒนาสำนักงานวิชาการ 
10. โครงการการจัดหาสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม/กิจกรรมหลัก(ตาม
ตัวบ่งชี้) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา 
และค่านิยม 12 ประการ 

6.ส่งเสริมผู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ลอดจนค่านิยม 12 
ประการตามที่ถานศึกษากำหนด 
7.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

1. โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน 
2. โครงการพัฒนาส่งเสริมการบริหาร
จัดการฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
5. โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
6.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 

กลุ่มสาระ
สังคมฯ 

 

3. เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้เป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติ มีจิตสำนึก   
มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

8.เสริมสร้างให้นักเรียน 
มีจิตสำนึก  มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
 

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 กิจกรรม 
-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
2.โครงการโรงเรียนต้านทุจริต 
3.โครงการโรงเรียนสุจริต 

ฝ่ายกิจการ 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ
สังคมฯ 

4. เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้
ด้วยตนเอง การทำกิจกรรม
ร่วมกัน การลงมือกระทำกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
จากภัยสังคมทุกรูปแบบ 
  

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 กิจกรรม 
-กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (Anti Drug) 
-กิจกรรมโนนค้อวัยใสขับขี่ปลอดภัย 
-กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน ์
2. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

ฝ่ายกิจการ 
นักเรียน 

 
 
 
 

กลุ่มสาระ
สังคมฯ 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม/กิจกรรม
หลัก(ตามตัวบ่งชี้) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

5. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของนักเรียน
และเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

10.พัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่เหมาะสมกับ
นักเรียนมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติจริง 
11.ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
แผนการเรียนรองรับ
เป้าหมายชีวิตของกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนสู่เส้นทาง
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพตามความ
สนใจ 
12.ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ระบบแนะแนวการศึกษา 
แนะแนวอาชีพ และแนะ
แนวทักษะชีวิต และจัดทำ
ระเบียนสะสมและแฟ้ม
สะสมผลงานอย่างเป็น
ระบบ 

1. โครงการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับภาษาไทย 
2. โครงการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
3. โครงการพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการเรียน
การสอน 
5. โครงการส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
และการเรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
10.โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา 
11.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
12.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
13.โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา 
14.โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ
และเทคโนโลยีของผู้เรียน 
15.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 
21 
16.โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางวิชาการ 
ดนตรี กีฬาและอาชีพ 
17.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่ยุค 4.0 
18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
19.โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม/กิจกรรม
หลัก(ตามตัวบ่งชี้) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

6. เพ่ือพัฒนา
กระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
7. เพ่ือพัฒนาการวัดผล  
ประเมินผลที่หลากหลาย 
ตามสภาพจริง และ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

13.ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ  ห้อง
สืบค้นที่มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสามารถเข้าเข้าถึง
ความรู้ และบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
14.ส่งเสริมให้โรงเรียนจัด
ให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายนอกและภายในที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
15.ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศ สิ่งอำนวย
ความสะดวก ที่รองรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูและนักเรียน 
16.ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
กระบวนการ Active  
Learning  ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 

1. โครงการพัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
2. โครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
3. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 
4. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
5. โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางภาษา 
6.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าอ่าน 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

17.ส่งเสริมให้ครูมี
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
ตามสภาพจริง ที่อิง
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ/ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ให้มีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม/กิจกรรมหลัก
(ตามตัวบ่งชี้) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8. เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีขีดความสามารถ
เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในการ
จัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 

18.จัดหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 
19.ส่งเสริมให้ครูมีการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มีแผนการพัฒนาตนเอง 
(ID Plan) ผ่านกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) 
20.ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ 
ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
ในการดำเนินการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และสอดคล้องตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรในแต่ละรายวิชา 
21.ส่งเสริมให้ครูสามารถ 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารและการจัดการเรียนการ
สอน 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร “การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) 
 กิจกรรม 
-สร้างขวัญและกำลังใจ 
-พัฒนาศักยภาพ 
-ศึกษาดูงาน 
-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
-ค่าอากร-แสตมป์  

ฝ่ายบริหาร 
งานบุคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. เพ่ือส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ให้ใช้วิจัย สื่อ และ
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
ให้มีคุณภาพ 

22.ส่งเสริมให้ครูมีความสามารถ
ในการพัฒนาและใช้สื่อ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน นำผลย้อนกลับไป
ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 กิจกรรม 
1. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

ฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม/กิจกรรมหลัก
(ตามตัวบ่งชี้) 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

10. เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีการ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
 

23.สร้างและรักษามาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
24.ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
ยกระดับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.โครงการพัฒนางานการเงิน 
2.โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 
3.โครงการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
5.โครงการเครื่องแบบนักเรียน 
6.โครงการงานโรงเรียนธนาคาร 

ฝ่ายแผนงาน
และ

งบประมาณ 
 

11. เพ่ือพัฒนามีระบบ
สารสนเทศและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
โดยทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ภาพ 

25.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ให้เอ้ือต่อบรรยากาศทาง
วิชาการและสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
26.ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่มีคุณภาพในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจ
ทุกด้าน  เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรีนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
27.ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  และมีระบบ
กำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษา   
ที่สะท้อนความก้าวหน้าของ
พันธกิจ  เป้าประสงค์ 
 

4.โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องปฏิบัติการ 
5.โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
6.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน 
7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
8.โครงการงานโสตทัศนศึกษา 
9.โครงการป้ายนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ ในโรงเรียน 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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บทที่ 2 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 
ประมาณการงบประมาณรายรับปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประมาณการรายรับของสถานศึกษา เพ่ือให้ทราบวงเงินที่คาดว่าจะได้รับและเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการกำหนดวงเงินรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565  โดยการประมาณการจากเงินงบประมาณ  
และเงินนอกงบประมาณ สำหรับรายจ่ายของสถานศึกษา  นำมาจัดสรรตามโครงสร้างของสถานศึกษา   โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (รหัส  02-04-016),(02-04-018) 

จังหวัด/สพม. รหัสโรงเรียน รหัสหน่วยรับงปม. งบดำเนินงาน หมายเหตุ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

11331301 -     
4,244,784    

 
ประเภทรายรับ  จำนวนนร.  จำนวนเงิน/ ประมาณรายรับปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ 

    คน ยอดคำนวณ 2/64   ยอดคำนวณ 1/65   
      1 ต.ค64-31 มี.ค. 65 1 เม.ย.65-30 ก.ย. 65   
1. เงินงบประมาณ           
งบอุดหนุน           
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน           
# นักเรียน ม.ต้น2/64 318      1,750             556,500  

  

# นักเรียน ม.ปลาย 2/64 269      1,900             511,100      
# นักเรียน ม.ต้น 1/65 348      1,750                609,000   
# นักเรียน ม.ปลาย 1/65 279      1,900                530,100   
รวมเงินค่าจดัการเรียนการสอน             1,067,600           1,139,100  2,206,700  
1.2 ค่าหนังสือเรียน                    597,529    
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน                   274,800    
1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน                   541,295    
1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน                   260,260    
รวมเงินงบประมาณ                1,673,884    
2. เงินนอกงบประมาณ              
2.1 ค่าระดมทรัพยากร           
# ยอดจำนวนนร. 2/64 587 300            176,100      
# ยอดจำนวนนร. 1/65 627 300              188,100    
รวมเงินนอกงบประมาณ                176,100              188,100    364,200  
รวมงบประมาณปี2565         1,243,700  3,001,084  4,244,784  
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ประมาณการรายจ่ายตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 2565 
ลำดับ ประเภทการใช้งบ งบอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 

1 งบดำเนินงานตามโครงสร้าง 1,297,360 30 
2 งบดำเนินงานตามกลยุทธ์ 2,522,896 60 
3 งบกลางสำรองจ่าย 424,528 10 

รวม 4,244,784 100 

 

 
1. งบดำเนินงานตามโครงสร้าง  

 
 

ลำดับ ฝ่าย งบอนุมัติ ร้อยละของงบตามโครงสร้าง ร้อยละของงบทั้งหมด 
1 ฝ่ายบรหิารงานบุคคล      118,000  9 2.78 
2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    1,016,860  78 23.96 
3 ฝ่ายวิชาการ      120,500  9 2.84 
4 ฝ่ายกิจการนักเรยีน         32,000  3 0.75 
5 ฝ่ายบรหิารทั่วไป         10,000  1 0.24 

รวมงบดำเนินงานตามโครงสร้าง 1,297,360  100 30 
 

 

งบด าเนินงานตาม
โครงสร้าง

30%

งบด าเนินงานตาม
กลยุทธ์
60%

งบกลางส ารองจ่าย
10%

อื่นๆ
10%

9%

78%

9%

3%

1%

4%

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
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2. งบประมาณตามกลยุทธ์  
 

 

ลำดับ ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ งบอนุมัติ ร้อยละของงบตามโครงสร้าง ร้อยละของงบทั้งหมด 
1 ฝ่ายบรหิารงานบุคคล     435,348  17.26 10.26 
2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ       54,978  2.18 1.3 
3 ฝ่ายวิชาการ     727,293  28.83 17.13 
4 ฝ่ายกิจการนักเรยีน     100,254  3.97 2.36 
5 ฝ่ายบรหิารทั่วไป      470,256  18.64 11.08 
6 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย       25,064  0.99 0.59 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์         10,511  0.42 0.25 
8 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ     157,658  6.25 3.71 
9 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ       42,042  1.67 0.99 
10 กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา       80,850  3.20 1.9 
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ        109,148  4.33 2.57 
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        50,936  2.02 1.2 
13 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ          32,340  1.28 0.76 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       226,218  8.97 5.33 

รวมงบดำเนินงานตามกลยุทธ ์     2,522,896  100 60 
    

 
 
3. งบกลางสำรองจ่าย     424,528   คิดเป็นร้อยละ  10 

 

17%

2%

29%

4%
19%

1% 1%

6%

2%
3%

4%
2% 1%

9%

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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บทที่ 3  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนนิงาน   

1. การจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมภาระผูกพันทั้งหมดของสถานศึกษา จึงทำให้งบประมาณที่จัดสรรมี
ความคลาดเคลื่อน มีผลกระทบกับการดำเนินงานของโครงการกิจกรรมบางส่วน 

2. การดำเนินกิจกรรมโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัต ิการ บางโครงการกิจกรรมไม่ได้ขออนุมัติ
งบประมาณและไม่มีบรรจุในแผนปฏิบัติการ แต่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณโดย
ใช้งบกลางสำรองจ่าย ส่งผลให้งบกลางสำรองจ่ายขาดสภาพคล่องและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารงบกลางสำรองจ่าย 

3. การดำเนินกิจกรรมโครงการใช้งบประมาณเกินกว่าที ่ได้รับจัดสรรในแผนฯ ทำให้มีผลกระทบกับ
งบประมาณของกิจกรรมโครงการอื่นๆ  

4. การดำเนินงานกิจกรรมโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ส่งผลต่อแผนการบริหารงบประมาณ  

5. ไม่ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เนี่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานอื่นๆ จนอาจลืม
กำหนดเวลาและไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาในแผนปฏิบัติการประจำปี 

6. ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

7. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการขาดทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ครอบคลุมครบกระบวนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ P D C A 

8. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีความล่าช้าหรือไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน 
เนื่องจากครูผู ้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการขาดทักษะ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการประเมิน สรุป 
รายงานผลการดำเนินงาน  
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ข้อเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ  

1. ควรประสานข้อมูลด้านการเงิน พัสดุ และภาระผูกพันต่างๆให้ครบถ้วนชัดเจน ก่อนการจัดสรร
งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี และส่งเสริมให้ครูบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดและ
รับผิดชอบกิจกรรมโครงการต่างๆ 

2. ใช้แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมกับกิจกรรมโครงการ 

3. จัดทำแผนการใช้งบประมาณและปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งมีการกำกับ
ติดตามอย่างเป็นระบบ 

4. ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ
ไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยการอบรม หรือการศึกษาดูงาน  

5. สนับสนุนให้ครูทุกคนมีโอกาสเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Keyman) ในการดำเนินกิจกรรมโดยกระบวนการ
ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ P D C A เพ่ือส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

6. มีการประเมินผลโครงการกิจกรรมเมื่อดำเนินการสิ้นสุดแล้วทันที เพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุง  การจัด
โครงการในปีถัดไป และทำให้สามารถทราบถึงคุณภาพของโครงการ อีกทั้งทำให้การประเมินแผนปฏิบัติ
การมีความถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

7. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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บทที่ 4  
ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

ผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 

2564 – 31 มีนาคม 2565) และ 6 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) จำนวน 68 
โครงการ 224 กิจกรรม มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การดำเนินงานตามโครงสร้าง 

ลำดับ ฝ่าย งบอนุมัติ 
จำนวน
กิจกรรม 1ต.ค.64-31มี.ค.65 1เม.ย.-30ก.ย.65 งบคงเหลือ 

1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล     118,000  4          92,190          78,018  -      52,208  
2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  1,016,860  13  1,022,861.34        401,910  -407,911.40  
3 ฝ่ายวิชาการ     120,500  8          55,016          70,740  -       5,256  
4 ฝ่ายกิจการนักเรียน      32,000  3          30,250              680          1,070  
5 ฝ่ายบริหารทั่วไป      10,000  1          10,000                -                -    
รวมงบดำเนินงานตามโครงสร้าง 1,297,360  29 1,210,317.34  551,348  - 464,305.40  

2. การดำเนินงานตามกลยุทธ์ 

ลำดับ ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ งบอนุมัติ 
จำนวน
โครงการ 

จำนวน
กิจกรรม 

1ต.ค.64- 
31มี.ค.65 

1เม.ย.- 
30ก.ย.65 งบคงเหลือ 

1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 435,348  2 7  277,500     345,000  -    187,152  
2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ      54,978  3 9      4,000     16,000         34,978  
3 ฝ่ายวิชาการ     727,293  11 24 101,308     10,500       615,485  
4 ฝ่ายกิจการนักเรียน     100,254  5 18    20,760  30,500         48,994  
5 ฝ่ายบริหารทั่วไป     470,256  14 40 357,906    163,705  -      51,355  
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      25,064  2 4       3,064     21,000          1,000  
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      10,511  4 4       1,711       8,000             800  
8 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ     157,658  7 21     28,000     327,658  -    198,000  
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ      42,042  4 11    15,000        6,500         20,542  
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ      80,850  2 9     17,254    111,848  -      48,252  
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     109,148  3 7     83,000             -           26,148  
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      50,936  3 7       9,000      32,536          9,400  
13 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ      32,340  2 7     19,340        2,000         11,000  
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     226,218  4 25    61,580     11,168       153,470  

รวมงบดำเนินงานตามกลยุทธ์ 2,522,896  66 193 999,423  1,086,415     437,058  
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3. การดำเนินงานงบประมาณสำรองจ่าย 

ลำดับ รายการ งบอนุมัติ โครงการ กิจกรรม 
1ต.ค.64- 
31มี.ค.65 

1เม.ย.- 
30ก.ย.65 งบคงเหลือ 

1 รวมงบกลางสำรองจ่าย 424,528 2 2 136,640 213,682 74,206 

4. สรุปงบเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2565 
ลำดับ รายการ  งบอนุมัติ  รายรับ รายจ่าย งบคงเหลือ 

1 ประมาณการรายรับ        4,244,784    4,244,784 
2 การดำเนินงานตามโครงสร้าง      1,297,360    1,761,665.40  -464,305.40  
3 การดำเนินงานตามกลยุทธ์      2,522,896    2,085,838  437,058.00  
4 งบกลางสำรองจ่าย        424,528    350,322  74,206.00  
  รวมทั้งสิ้น     4,244,784  4,244,784  4,197,825  46,959  

5. สรุปจำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ ประเภทการใช้งบ 
จำนวนโครงการ ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
จำนวนกิจกรรม ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผน ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินการ  

1 งบดำเนินงานตามโครงสร้าง    29 26 90 
2 งบดำเนินงานตามกลยุทธ์ 66 48 73 193 116 60 
3 งบกลางสำรองจ่าย 2 2 100 2 2 100 

รวม 68 50 74 224 144 64 

5.1 การดำเนินงานตามโครงสร้าง 

ลำดับ ฝ่าย 
จำนวนกิจกรรม ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ กิจกรรมตามแผนฯ กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 4 2 50 
2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 13 13 100 
3 ฝ่ายวิชาการ 8 7 88 
4 ฝ่ายกิจการนักเรียน 3 3 100 
5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 1 100 
รวมจำนวนกิจกรรมตามโครงสร้าง 29 26 90 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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5.2 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ 

ลำดับ ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 
จำนวนโครงการ ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
จำนวนกิจกรรม ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผน ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินการ  

1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 12 1 8 7 5 71 
2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 3 2 67 9 7 78 
3 ฝ่ายวิชาการ 11 5 45 24 8 33 
4 ฝ่ายกิจการนักเรียน 5 4 80 18 8 44 
5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 14 11 79 40 34 85 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 2 100 4 3 75 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 3 75 4 3 75 
8 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 7 4 57 21 17 81 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 4 3 75 11 4 36 
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 2 2 100 9 7 78 
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 3 100 7 4 57 
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3 3 100 7 7 100 
13 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 2 2 100 7 4 57 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 3 75 25 5 20 

รวมจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 66 48 73 193 116 60 

5.3 การดำเนินงานงบกลางสำรองจ่าย 

ลำดับ รายการ 
จำนวนกิจกรรม ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
จำนวนกิจกรรม ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผน ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินการ  

1 รวมงบกลางสำรองจ่าย 2 2 100 2 2 100 

 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน
ทั้งสิ้น 50 โครงการ 144 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 64 

 

 

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
การดำเนินงานตามโครงสร้างฝ่ายบริหารงานบุคคล        

  ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 
งาน/กิจกรรม งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65-  งบคงเหลือ ยังไม่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 

   31มี.ค.65  30ก.ย.65    ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได้ 
1. กลุ่มงานบุคคล                 
กิจกรรม                 

• พัฒนาศักยภาพบุคคล(ไปรก.)       100,000          80,190         78,018  - 58,208         

• บริหารอัตรากำลัง          5,000             5,000         
2. กลุ่มงานธุรการ                 
กิจกรรม                 
• จัดซื้อวัสดุสำนักงาน        12,000         12,000                  -           
• พัฒนางานสารบรรณ          1,000             1,000         
รวมรายจ่ายประจำตามโครงสร้าง 118,000  92,190        78,018  - 52,208      

   

 

 

 

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
การดำเนินงานตามโครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

  ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 
งาน/กิจกรรม งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65-  งบคงเหลือ ยังไม่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 

   31มี.ค.65  30ก.ย.65    ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได้ 
1. กลุ่มงานการเงิน                 
กิจกรรม                 

• ค่าสาธารณูปโภค       300,000     85,096.59  238,959  - 24,056         

• ค่าโทรศัพท์          1,500    547.75          727           225         
• ค่าเว็ปไซต์โรงเรียน          3,300  3,210                  -              90         

• ค่าอินเตอร์เน็ต         50,000           8,988    13,236        27,776         
2. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์                 
กิจกรรม                 
• จัดซื้อวัสดุสำนักงานแผนงาน          2,000            2,000                  -                  -           

• จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลาง          5,000        419,622  123,140  - 537,762         

• ค่าเชื้อเพลิง         40,000           19,700        15,100         5,200         

• ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์         25,000           25,900    - 900         

• ค่าบำรุงซ่อมแซมยานยนต์         20,000                    -           6,480  13,520         

• ค่าถ่ายเอกสาร         15,000           3,647         4,268        7,085         
• ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์งานพัสดุ         20,000           20,000                  -                  -           

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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การดำเนินงานตามโครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ต่อ) 

  ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 
งาน/กิจกรรม งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65-  งบคงเหลือ ยังไม่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 

   31มี.ค.65  30ก.ย.65    ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได้ 
3. งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ                 
กิจกรรม                 
• จัดหาอุปกรณ์การเรียน       260,260         128,650                  -        131,610         
• จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน       274,800          305,500                  -    - 30,700         
รวมรายจ่ายประจำตามโครงสร้าง    1,016,860       1,022,861      401,910  - 407,911      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 

 

19 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
การดำเนินงานตามโครงสร้างฝ่ายวิชาการ 

  ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 
งาน/กิจกรรม งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65-  งบคงเหลือ ยังไม่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 

   31มี.ค.65  30ก.ย.65    ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได้ 
1. กลุ่มงานบริหารจัดการฝ่ายฯ                 
กิจกรรม                 
• จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน         30,000            30,000                  -                  -           

• จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์         30,000                   -    30,000                -           

• จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ         30,000             4,016      34,240  - 8,256         
2. กลุ่มงานทะเบียน                 
กิจกรรม                 
• จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐาน          4,000             4,000                  -                  -           
ทางการศึกษา (ปพ.1 ปพ.2)                 

• จัดซื้อแฟ้มแบบรายงานผลการ       6,500                 -            6,500                -           
พัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล(ปพ.6)                 
• จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์         10,000            10,000                  -                  -           
และหมึกเลเซอร์                 
• จัดซื้อแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา          7,000             7,000                  -                  -           
• จัดซื้อแบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน          3,000                   -                    -           3,000         
รวมรายจ่ายประจำตามโครงสร้าง 120,500           55,016         70,740  - 5,256      

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
การดำเนินงานตามโครงสร้างฝ่ายกิจการนักเรียน 

  ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 
งาน/กิจกรรม งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65-  งบคงเหลือ ยังไม่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 

   31มี.ค.65  30ก.ย.65    ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได้ 
1. กลุ่มงานบริหารจัดการฝ่ายฯ                 
กิจกรรม                 
• จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน          4,000             4,000                  -                  -           
• ป้ายนิเทศสารสนเทศ          3,000                    -               680        2,320        
• คู่มือนักเรียน         25,000            26,250                  -    - 1,250         
รวมรายจ่ายประจำตามโครงสร้าง        32,000           30,250             680         1,070      

 
การดำเนินงานตามโครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 
งาน/กิจกรรม งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65-  งบคงเหลือ ยังไม่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 

   31มี.ค.65  30ก.ย.65    ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได้ 
1. กลุ่มงานบริหารจัดการฝ่ายฯ                 
กิจกรรม                 
• จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน         10,000            10,000                  -                  -           
รวมรายจ่ายประจำตามโครงสร้าง        10,000           10,000                -                 -        

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 
      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้
1.พัฒนาบุคลากร 1 สร้างขวัญและกำลังใจ 10,000     10,000              -               -           

  2 ศึกษาดูงาน  34,148              -    100,000  - 65,852        

  3 พัฒนาวิทยฐานะ  20,000     25,000              -    - 5,000         

  4 จัดจ้างครู/บุคลากร 364,200  242,500  240,000  - 118,300        

  5 พัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ   5,000              -        5,000             -          

รวม 433,348  277,500  345,000  - 189,152          

2.พัฒนาภาคีเครือข่าย 6 งานภาคีเครือข่าย   1,000              -                -           1,000         

  7 คณะกรรมการสถานศึกษา    1,000              -                -           1,000         

รวม   2,000              -                -          2,000          

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์ 435,348   277,500  345,000  - 187,152      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้
1.พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
  
  

1 ประชุมปฏิบตัิการวเิคราะห์สถานภาพกำหนด   4,000     4,000              -               -           

  ทิศทางองค์กรและจัดทำแผนปฏิบตัิการ
ประจำป ี                 

2 ประชุมปฏิบตัิการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพ 2,000           -    2,000             -          

  การศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำรายงาน                 

  ผลการประเมินตนเอง (SAR)                 

  3 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดมาตรฐาน   2,000  -        2,000             -          

    การศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย                 

    ความสำเร็จ                 

รวม   8,000      4,000      4,000             -            

2.พัฒนาระบบ
เครือข่าย 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหาร 
  

4 พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  31,978  -    -    31,978         

  (จัดซื้อคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค+อุปกรณ์)                 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรด้าน 3000             -                 -       3,000         

  
ระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ  

          

รวม  34,978          -            -      34,978          
 

 

 

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ต่อ) 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้
3.นิเทศกำกับติดตาม
ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

6 นิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามภาระ
งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู ้

2,500     2,500  -    
 

     

7 นิเทศกำกับติดตามงานพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

  2,500        2,500             -    
 

     

8 รับการนิเทศกำกับติดตามงานสนองนโยบาย
และจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกดั 

  3,000        3,000             -          

  9  รับการนิเทศกำกับติดตามงานประเมินผลการ
จัดการศึกษาประจำปีการศึกษาจากต้นสังกัด 

  4,000        4,000            

รวม 12,000          -      12,000             -            

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์ 54,978     4,000    16,000    34,978  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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ฝ่ายวิชาการ 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.พัฒนาและดำเนินงาน 
วิชาการ 

1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ 500                       -                -       500        

  ลดปัญหา 0 ร มส                 

  2 ติวเข้ม O-NET ม.3 ม.6   18,000    18,000               -           

  3 สอบ O-NET ม.3 ม.6   19,000     19,000               -           

รวม    37,500    37,000           -          500          

2.เผยแพร่ผลงานทาง 4 จัดนิทรรศการทางวิชาการ     2,000      2,000             -           

วิชาการ 5 เปิดบ้านวิชาการ (Open House)      5,000        5,000             -           

  6 กิจกรรมปฐมนิเทศ นร.ม.1,4             -          2,000  - 2,000  
 

     

รวม          7,000            -         9,000  - 2,000          

3.ส่งเสริมกิจกรรม 7 วันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ     1,000              -                -         1,000         

 ลูกเสือ 8 วันมหาธีรราชเจ้า      1,000              -                -         1,000         

รวม         2,000            -              -         2,000          

4.ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

9 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร(สนับสนุนศูนย์ฝึก) 

        
2,500  

        
3,000  

        
1,500  

-      
2,000  

       

  10 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร(เช่าเหมารถรับส่งฝึกภาคปกติ 
ภาคสนาม) 

    7,000              -                -         7,000         

รวม          9,500       3,000       1,500      5,000          

 

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 

 

25 

ฝ่ายวิชาการ (ต่อ) 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

5.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

11 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      5,000              -                -         5,000         

รวม          5,000            -               -        5,000          

6.พัฒนางานแนะแนว 12 วันแนะแนวอาชีพ      2,000           2,000         

  13 ปัจฉิมนิเทศ     17,000      17,000               -           

  14 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเขตบริการ
เพ่ือการศึกษาต่อ 

     3,500       3,500               -           

  15 เตรียมความพร้อมเตรียมสู่รั้ว
อุดมศึกษา 

     2,000              -                -         2,000         

  16 ฝึกประสบการณ์อาชีพเพ่ือการศึกษา
ต่อ 

     1,000           1,000         

รวม        25,500     20,500            -        5,000          

7.สวนพฤกษศาสตร์ 17 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรฯิ 

        500              -                -            500         

  18 จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้         500              -                -           500         

  19 จัดทำ ก.7-003         500              -                -           500         

  20 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน         500              -                -            500         

    สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                 

รวม          2,000            -              -         2,000          

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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ฝ่ายวิชาการ (ต่อ) 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้
8.จัดหาสื่อและอุปกรณ์
การเรยีนการสอนเพื่อ 

21 จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

    17,264              -                -        17,264         

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

  การศึกษา                 

รวม        17,264            -               -       17,264          

9.ส่งเสรมิและพัฒนาการ 22 อบรมการวัดและประเมินผลการจัด      7,000              -                -         7,000         

จัดทำเครื่องมือการวัดและ   การเรียนรู้                 

ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 

                    

รวม          7,000            -               -         7,000          

10.ส่งเสริมและพัฒนาการ 23 อบรมการผลิตสื่อ วัตกรรมเพ่ือการ      7,000              -                -         7,000         

ผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการ   จัดการเรียนรู้                 

จัดการเรียนรู ้ 24 จัดหาหนังสือเรียน   597,529      40,808      556,721         

11.ส่งเสริมและพัฒนาการ 25 อบรมการพัฒนาการจัดทำวิจัย     10,000          10,000         

จัดทำวิจัยทางการศึกษา    ทางการศึกษา                 

รวม      614,529     40,808             -     573,721          

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์   727,293   101,308     10,500   615,485  
    

 
 
 
 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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ฝ่ายกิจการนักเรียน 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.ส่งเสริมพัฒนา 1 เตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน      5,000           5,000         

ศักยภาพผู้เรียน 2 สดุดีคุณครูด้วยดวงใจ      2,000         2,000             -           

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3 วันเด็ก-ปีใหม่      3,000       3,000               -           

  4 อบรมคุณธรรมจริยธรรม      7,000           7,000          

รวม        17,000       3,000       2,000     12,000          

2.ป้องกันและแก้ไข 5 ประชุมผู้ปกครอง     10,000         5,000       5,000         

พฤติกรรมผู้เรียน 6 เยี่ยมบ้านนักเรียน     30,000      11,860      15,000       3,140         

  7 อบรมพัฒนาครูในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

    1,000           1,000         

  8 พ่ีสอนน้อง      1,000           1,000         

รวม        42,000     11,860     20,000     10,140          

3.ส่งเสริมความเป็น 9 สภานักเรียน     20,000       4,400       6,000       9,600         

ประชาธิปไตยและ 10 ประชาธิปไตยในโรงเรียน      1,000         1,000             -           

เสริมสร้างจิตสำนึกรัก 11 วันแม่แห่งชาติ      1,000           1,000         

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 12 วันพ่อแห่งชาติ      1,000           1,000        
  13 วันปิยะมหาราช      1,000           1,000        

รวม        24,000       4,400       7,000     12,600          

 

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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ฝ่ายกิจการนักเรียน (ต่อ) 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

4.พัฒนาและส่งเสริม 14 วันต่อต้านยาเสพติด      7,000           7,000         

ทักษะชีวิตผู้เรียน 15 โนนค้อวัยใส ขับข่ีปลอดภัย     2,000           2,000         

  16 จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์      2,254           2,254         

  17 สถานศึกษาสีขาว      3,000           3,000         

5.โรงเรียนธนาคาร 18 รางวัลนักออม      3,000       1,500       1,500             -           

รวม        17,254       1,500       1,500     14,254          

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์   100,254     20,760     30,500     48,994  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.โรงเรียนส่งเสริม 1 ป้องกันไข้เลือดออกและควบคุมโรคต่างๆ    1,000      1,000               -           

สุขภาพ 2 สุขภาพดีชีวีมีสุข    1,000       1,000               -           

  3 โภชนาการและความปลอดภัยดา้นอาหาร   1,000       1,000               -           

  4 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์    3,000       3,000               -           

รวม        6,000       6,000            -               -            

2.พัฒนาระบบงานอนามัย 5 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องพยาบาล   15,000        15,000             -           

รวม      15,000            -       15,000             -            

3.ควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 

6 จัดซื้อวัสดอุปกรณ์ควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาด 

   9,700      5,320         4,380         

รวม        9,700       5,320            -        4,380          

4.ส่งเสริมสุขภาพจิต 7 อบรมแนวปฏิบตัิด้านการจัดการ
ความเครยีด 

          -                 

  8 อบรมแนวปฏิบตัิการสื่อสารเพื่อลดการ
รังเกียจการตีตราทางสังคม 

          -                 

รวม              -              -              -               -            

 

 

 

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 

 

30 

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ต่อ) 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

5.ส่งเสริมนิสัยรัก 9 ประกวดหนังสือเล่มเล็ก    4,000         4,000             -           

การอ่าน 10 ประกวดยอดนักอ่าน    1,500         1,500             -           

6.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 11 จัดซื้อนิตยสารเชิงวิชาการ    3,000         3,000             -           

น่าอยู่ น่าดู น่าอ่าน 12 จัดซื้อหนังสือห้องสมุด   43,000       43,000             -           

  13 จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้   4,000         4,000             -           

  14 พัฒนาระบบบริหารงานห้องสมุด    4,000       4,000              -               -           

รวม      59,500       4,000     55,500             -            

7.ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน 15 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้    3,450     16,880    - 13,430         

บริเวณโรงเรียน 16 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาไทย    5,000       4,440           560         

  17 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์   20,000     15,000       7,450  - 2,450         

รวม      28,450     36,320       7,450  - 15,320          
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ฝ่ายบริหารทั่วไป (ต่อ) 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

8.ปรับปรุงอาคารเรียน 18 ปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกูล    9,000       8,400       7,000  - 6,400         

อาคารประกอบและ 19 ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ    9,500     17,650       8,710  - 16,860         

ห้องปฏิบัติการ 20 ปรับปรุงหอประชุม    5,000       5,000       2,000  - 2,000         

  21 ปรับปรุงห้องจริยธรรม   52,780     52,780               -           

  22 ปรับปรุงอาคารประกอบคหกรรม-
อุตสาหกรรม 

  77,760     80,088    - 2,328         

  23 ปรับปรุงห้องสำนักงานบริหารทั่วไป   50,000     49,790           210         

  24 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   20,000         7,180     12,820         

  25 ปรับปรุงทางเดินสวนเกษตร   35,000      35,000               -           

  26 จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะเก้าอี้รับการประชุมนิเทศ   41,200     41,200               -           

  27 ซ่อมแซมอาคารห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ    5,000       3,000     12,720  - 10,720         

  28 การป้องกันสาธารณะภัย    3,000         7,500  - 4,500         

รวม     308,240   292,908     45,110  - 29,778          

9.สหกรณ์โรงเรียน 29 พัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์    2,500          2,500         

  30 ปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียน    5,800          5,800         

รวม        8,300            -              -         8,300          

 

 

 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 

 

32 

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ต่อ) 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้
10.บริหารจัดการขยะใน
โรงเรียน 

31 บริหารจัดการขยะในโรงเรียน    4,000         3,300         700         

รวม        4,000            -         3,300         700          

11.พัฒนาระบบ 32 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง **    3,000       1,000       2,000             -           

สาธารณูปโภค 33 ซ่อมแซมระบบน้ำประปา   4,250       1,318         2,932         

  34 ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม    5,000       29,100  - 24,100         

รวม      12,250       2,318     31,100  - 21,168          

12.พัฒนางาน 35 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์    2,290       5,400    - 3,110         

ประชาสมัพันธ์ 36 วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน    2,500         2,000         500         

  37 ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์    1,626            380       1,246         

รวม        6,416       5,400       2,380  - 1,364          

13.พัฒนางานโสต 38 พัฒนาระบบเสียงตามสายบริเวณโรงเรียน   1,200          1,200         

ทัศนศึกษา 39 พัฒนาระบบเสียงห้องโสตทัศนูปกรณ์    1,200         1,065         135         

รวม        2,400            -         1,065      1,335          

14.ป้ายนิเทศเพ่ือ 40 ป้ายนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียน   10,000       5,640       2,800       1,560         

การเรียนรู้ในโรงเรียน                     

รวม      10,000       5,640       2,800      1,560          

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์  470,256   357,906   163,705  -51,355  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.พัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 

1 สอนเสริมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
อ่าน-เขียน 

  1,000           1,000         

  2 วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่   15,000        15,000             -           

รวม      16,000            -       15,000      1,000          

2.พัฒนาสื่อนวัตกรรม 3 สร้างสื่อนวัตกรรมการสอนภาษาไทย    6,000         6,000             -           

ภาษาไทย 4 จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การสอนภาษาไทย    3,064       3,064               -           

รวม        9,064       3,064       6,000             -            

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์  25,064       3,064     21,000      1,000  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระคณติศาสตร ์

1 คณิตศาสตร์ (เอแมท คิดเลขเร็ว โซโดกุ
เรขาคณิตฯ) 

  4,000         4,000             -           

รวม        4,000            -         4,000             -            

2.พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระคณติศาสตร ์

2 จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์       800             800         

รวม          800            -              -           800          

3.พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนกลุม่สาระ
คณิตศาสตร ์

3 จัดซื้อจัดทำซ่อมบำรุงสื่อการเรยีนรู้คณติฯ    1,711       1,711               -           

4.พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร ์

4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการคณิตฯ    4,000         4,000             -           

รวม        5,711       1,711      4,000             -            

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์  10,511       1,711       8,000         800  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.พัฒนาสื่อนวัตกรรม
ด้านคอมพิวเตอร์ 

1 พัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์    2,000           2,000         

รวม        2,000            -              -         2,000          

2.พัฒนาความสามารถ 2 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ    8,000         8,000             -           

และการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

3 ขับเคลื่อนโรงเรียนจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา 

   3,000       3,000               -           

 
4 ค่ายวิทยาศาสตร์    2,000       2,000               -           

  5 Coding และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์    3,000       3,000               -           

รวม      16,000      8,000      8,000             -            

3.พัฒนาสื่อนวัตกรรม 6 พัฒนาสื่อนวัตกรรมส่งเสรมิด้านชีววิทยา    2,000       2,000               -           

ด้านวิทยาศาสตร์ 7 พัฒนาสื่อนวัตกรรมส่งเสริมด้านเคมี    2,000       2,000               -           

  8 พัฒนาสื่อนวัตกรรมส่งเสริมด้านฟิสิกส์    2,000       2,000               -           

  9 พัฒนาสื่อนวัตกรรมส่งเสรมิด้าน
วิทยาศาสตร ์

   2,000       2,000               -           

รวม        8,000       8,000            -               -            

4.ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม 10 อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   2,000           2,000         

ในการจัดการศึกษา   สำหรับครูและบุคลากร                 

รวม        2,000            -              -        2,000          
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

5.ส่งเสริมการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมในการ 

11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีทางไกลDLTV  DLIT 

   2,000          2,000         

การจัดการศึกษา 12 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ   2,000          2,000         

  
 

เทคโนโลยีทางไกลDLTV  DLIT สำหรับ                 

  
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามญัศึกษาวัดบ้าน                 

    โนนคูณวิทยา                 

รวม            
4,000  

            
-    

            
-    

      
4,000  

        

6.ปรับปรุงห้องปฏิบัติ 13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้คอมพิวเตอร ์    4,000       4,000               -           

การคอมพิวเตอร์ 14 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์**    4,000         4,000             -           

  15 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์*   16,000       16,000             -           

  16 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน**    5,000         5,000             -           

  17 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ**    2,000         2,000             -           

  18 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน**    2,000         2,000             -           

  19 จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   70,000       70,000             -           

รวม     103,000       4,000     99,000             -            
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

7.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

20 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมี
วิทยาศาสตร์ 

  7,658         7,658             -           

 
21 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์   15,000        15,000             -           

รวม      22,658       8,000   220,658             -            

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์ 157,658     28,000   327,658       8,000  
    

 
* สมทบซ่อมไฟฟ้าห้องเรียน    16,000 
** ค่าดำเนินการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 13,000 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.พัฒนาผู้เรียนด้าน 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ   2,000          2,000         

คุณธรรมจริยธรรม 2 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม    5,000            500      4,500         

  3 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา    3,000       3,000               -           

รวม      10,000       3,000         500      6,500          

2.จัดการเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 10,000         6,000       4,000         

รวม     10,000            -         6,000      4,000          

3.โรงเรียนสุจริต 5 จัดทำหลักสูตรต้านทุจริต    1,000           1,000         

  6 พัฒนาระบบการบริการ    1,542           1,542         

  7 ส่งเสริมคุณธรรมบุคลากร    4,000           4,000         

  8 ปปช. สพฐ.    1,000           1,000         

รวม        7,542            -              -         7,542          

4.พัฒนาคุณภาพการจัดการ 9 จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้   12,000      12,000               -           

เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 10 สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา       500             500         

  11 สัปดาห์อาเซียน    2,000           2,000         

รวม      14,500     12,000            -         2,500          

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์  42,042     15,000       6,500     20,542  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.พัฒนาการเรียนรู้และ 1 แข่งขันกีฬาภายใน     12,000         9,920       2,080         

ทักษะความสามารถ 2 ร่วมแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์     49,000      10,904      92,458  - 54,362         

ด้านกีฬา 3 จัดการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์      3,500         6,470  - 2,970         

  4 แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา      3,000         3,000             -           

  5 ร่วมการคดัเลือกตัวแทนจังหวัดศรสีะเกษ      3,000       3,000              -               -           

  6 การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสหวิทยาเขต
โนนคูณ 

     3,000       1,000         2,000         

รวม        73,500     14,904   111,848  - 53,252          

2.พัฒนานวัตกรรมการ 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา      4,000           4,000         

เรียนรู้กลุ่มสาระ 8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระฯ      2,350       2,350               -           

สุขศึกษาพลศึกษา 9 1 ครู 1 นวัตกรรม      1,000           1,000         

รวม          7,350       2,350            -         5,000          

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์    80,850     17,254   111,848  - 48,252  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.ห้องเรียนคุณภาพ 1 พัฒนาห้องปฏิบัติการดนตรี      8,000       8,000               -           

  2 พัฒนาห้องปฏิบัติการศิลปะ      8,000           8,000         

รวม        16,000       8,000            -         8,000          

2.พัฒนาคุณภาพการ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรี     65,000      65,000               -           

จัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯศิลปะ 

4 ส่งเสริมการเข้าแข่งขันกิจกรรม
ศิลปะ-ดนตรีของนักเรียน 

     6,148           6,148         

  5 เปิดบ้านศิลปะ     12,000          12,000         

รวม        83,148     65,000             -       18,148          

3.พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระฯศิลปะ 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ 

     5,000       5,000               -          
 

7 พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระฯศิลปะ 

     5,000       5,000               -           

รวม        10,000     10,000            -               -            

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์  109,148     83,000             -       26,148  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.พัฒนาศักยภาพด้าน
การงานอาชีพ 

1 ส่งเสริมนักเรียนร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

     8,000         8,000             -           

รวม          8,000            -         8,000             -            

2.เศรษฐกิจพอเพียง 2 ทำนา     10,000         5,600       4,400         

  3 เลี้ยงสัตว์      8,000         8,000             -           

  4 ปลูกพันธุ์ไม้     10,000         5,000       5,000         

รวม        28,000            -       18,600       9,400          

3.พัฒนาสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระ 

5 จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

     5,936         5,936             -           

การงานอาชีพ 6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระฯ      5,000       5,000               -           

  7 1 ครู 1 นวัตกรรม      4,000       4,000               -           

รวม        14,936       9,000       5,936             -            

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์    50,936       9,000     32,536       9,400  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.พัฒนาทักษะทางภาษา 1 พัฒนาภาษาอังกฤษด้วย
แอพพลิเคชั่นทางภาษา 

    1,000           1,000         

  2 พัฒนานักเรียนขาดความสามารถทาง
ภาษา 

     2,000         2,000             -           

  3 ติว O-NET ภาษาอังกฤษ      5,000           5,000         

  4 วันคริสต์มาส      7,000       7,000               -           

  5 วันตรุษจีน      5,000       5,000               -           

รวม        20,000     12,000       2,000       6,000          

2.พัฒนานวัตกรรมการ 6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระฯ     7,340       7,340               -           

เรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

7 กิจกรรม 1 ครู 1 นวัตกรรม 1 ภาค
เรียน 

     5,000           5,000         

รวม        12,340       7,340            -        5,000          

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์    32,340     19,340       2,000     11,000  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 1 กลุ่มสาระฯภาษาไทย      1,700           1,700         

ให้มีมาตรฐานสู่สากล 2 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     6,000           6,000         

  3 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์      4,000           4,000         

  4 กลุ่มสาระฯสังคมฯ      6,000           6,000         

  5 กลุ่มสาระฯศิลปะดนตรี      9,000           9,000         

  6 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ      8,000           8,000         

  7 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ      1,500           1,500         

  8 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา      1,000       1,000               -           

  9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      2,418           2,418         

  10 ศูนย์ทัศนศิลป์    13,000         13,000         

  11 ค่าวัสดุแข่งขันระดับภาค/ชาติ      8,000           8,000         

รวม        60,618       1,000            -       59,618          

2.ส่งเสรมิการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

12 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทาง
วิชาชีพ 

       500             500         

  13 พัฒนาตามนโยบายลดเวลาเรยีน 
เพิ่มเวลารู ้

        500              500         

รวม          1,000            -               -           500          
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงาน 

      งบอนุมัติ 1ต.ค.64- 1เม.ย.65- งบคงเหลือ ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไม่สามารถ 
        31-มี.ค.-65 30-ก.ย.-65   ดำเนินการ  การดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการได ้

3.พัฒนาทักษะและ 14 ส่งเสริมการแข่งขันภาษาไทย      2,000       1,500           500         

ศักยภาพทางวิชาการ 15 ค่ายคณิตศาสตร์      2,000       2,000               -           

ดนตรี กีฬาและอาชีพ 16 การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาต ิม.ต้น      2,000           2,000         

  17 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาจัก
สีลัต 

    30,000      12,080      11,168       6,752         

  18 ค่ายทักษะวงดนตรีสากล วงโยธ
วาทิตและวงโปงลาง 

     2,000           2,000         

  19 การเลี้ยงไก่ไข่      1,000           1,000         

  20 การปลูกพืชผักสวนครัว      1,000           1,000         

  21 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ      1,000           1,000         

  22 วัสดุ-อุปกรณ์เพาะพันธุ์พันธุ์ไม้      1,000           1,000         

รวม        42,000     15,580     11,168     15,252          

4.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 23 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี     20,000         20,000        

  24 ทัศนศึกษานักเรียน*   101,600      45,000        56,600        
  25 อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      1,000           1,000         

    สำหรับนักเรียน                 

รวม      122,600     45,000            -       77,600          

รวมรายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์  226,218     61,580     11,168   152,970  
    

 
* จัดซื้ออุปกรณ์ โควิด19 



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรยีนโนนคอ้วทิยาคม 

 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำเนาคู่ 
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คำสั่งโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ที่  182 /๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  

******************* 
ตามที ่โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจึงแต่งตั้งคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 ดังนี้ 

1. นายพรศักดิ์  อุ่นใจ   ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์    รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ   
3. นายอภิชาติ ประสิทธิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางวรนุช ศรีภา   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางกาญจนา ยอดมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางวเรศ สาระพิชญ์   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางศศธร ผาทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นายประหยัด แถลงสุข  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
9. นางสาวชัชญาณิช ปอทอง  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
10. นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
11. นางสาวศิระฟ้า จันทมุด  ครู    กรรมการ 
12. นางระวีวรรณ สินธุพงษ์  ครู    กรรมการ 
13. นางศรินชา เปี่ยมอักโข  ครู    กรรมการ 
14. นายวิญญู สายลุน   ครู    กรรมการ 
15. นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม  ครู    กรรมการ 
16. นางสาวณัฐยาธ์ ดวงแก้ว  ครู    กรรมการ 
17. นางสาวปัทมา สีสะอาด  ครู    กรรมการ 
18. นางลลิตา สิ้นโศรก   ครู    กรรมการ 
19. นายสุชาติ ศรีภักดิ์   ครู    กรรมการ 
20. นายวุฒินันท์ ละยศ   ครู    กรรมการ 
21. นางสาวประภัสสร อินตะนัย  ครู    กรรมการ 
22. นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์  ครู    กรรมการ 
23. นายทศพร เทพนิมิตร   ครู    กรรมการ 
24. นายมนตรี วงศ์สิงห์งาม  ครู    กรรมการ 

//25. นางสาวชลิตา... 
 

สำเนาคู่ฉบับ สำเนาคู่ฉบับ 
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25. นางสาวชลิตา สงโสด   ครู    กรรมการ 
26. นางสาวอารดา สายทอง  ครู    กรรมการ 
27. นายอาทร สกุลมา   ครู    กรรมการ 
28. นางสาวชลิตา ศิริกุล   ครู    กรรมการ 
29. นายนครินทร์  ศรีจันทร์  ครู    กรรมการ 
30. นางเกษร แสนเพชร   พนักงานราชการ  กรรมการ 
31. นายอรรถพล  ทองเนตร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
32. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีวรรณ จันทิมา ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
33. นายนิธิพงษ์ ครสาย   ครูธุรการ  กรรมการ 
34. นายจตุรพร  กุลบุดดี            นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
35. นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
36. นายภานุ ฮาตะสุ้ย   ครู ชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย อย่าให้
เกิดความสียหายต่อทางราชการ 

    สั่ง   ณ  วันที่    21  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
     ( นายพรศักดิ์  อุ่นใจ )  
      ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
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คณะผู้จัดทำ  

 

• ที่ปรึกษา 
นายพรศักดิ์  อุ่นใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์      รองผู้อำนวยการโรงเรีนโนนค้อวิทยาคม    
นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางวรนุช  ศรีภา    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นางกาญจนา  ยอดมาลี   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
นางวเรศ  สาระพิชญ์   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

• ผู้สนับสนุนข้อมูล 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทุกฝ่าย 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมทุกโครงการกิจกรรม 
 

• รวบรวม/จัดรูปเล่ม 
นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
นายภานุ  ฮาตะสุ้ย  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด  หัวหน้างานแผนงาน 
นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
นางระวีวรรณ สินธุพงษ์  หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
นางสาวอารดา สายทอง  หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
นางสาวประภัสสร อินตะนัย หัวหน้างานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์  หัวหน้างานยานพาหนะ 
นายประหยัด แถลงสุข  หัวหน้างานสารสนเทศและศูนย์เครือข่ายข้อมูล 
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