


รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 มีจำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน 22 งาน 16 โครงการ  กิจกรรมย่อย 85 กิจกรรม  

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้  
 

ด้านการดำเนินการ เสร็จแล้ว จำนวน  24  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 28.24 
กำลังดำเนินการ จำนวน  17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  44 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.76 

ด้านระยะเวลา ตามแผนงาน จำนวน  82 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.62 
เร็วกว่าแผนงาน จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ช้ากว่าแผนงาน จำนวน  2  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 2.38 

ผลงานด้านปริมาณแผน/โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 37 กิจกรรม 
 สูงกว่าแผน จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ตามแผน จำนวน 36 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.30 
ต่ำกว่าแผน จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.70 

ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม ่กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ  จำนวน 37 
กิจกรรม 
 พอใจ จำนวน 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.59 

ไม่พอใจ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.41 
ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ  
จำนวน 37 กิจกรรม 
 ดีมาก จำนวน 37 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

พอสมควร จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

น้อย จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
▪ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

• โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโครงการค่าย 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
สถาณการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- 

• โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ งานช่าง ราคาวัสดุ-อุปกรณ์มีราครที่สูงข้ึน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- 



 
 

▪ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
• โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
- ไม่มีสินค้าบางรายการ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ขอเปลี่ยนรายการสินค้า 

 
▪ งานแนะแนว 

• โครงการส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

- บางกิจกรรม หรือบางบริการของงานแนะแนว ยังติดปัญหาบางประการจากสถานการณ์อัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ไม่เกินกำหนด
ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามโครงการ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ทางงานแนะแนวยังมีความต้องการ การได้รับสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมอีก เนื่องจากยังขาด
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการ เช่น Computer Printer ทั้งในงานบริการที่เกี่ยวกับการศึกษา
ต่อ งานกยศ. เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 จำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน 5 งาน 6 โครงการ  กิจกรรมย่อย 14 กิจกรรม  

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้  
 

ด้านการดำเนินการ เสร็จแล้ว จำนวน  1  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.14 
กำลังดำเนินการ จำนวน  5  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.71 
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  8  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.14 

ด้านระยะเวลา ตามแผนงาน จำนวน 12  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

เร็วกว่าแผนงาน จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00  

ช้ากว่าแผนงาน จำนวน  3  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ผลงานด้านปริมาณแผน/โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม 
 สูงกว่าแผน จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ตามแผน จำนวน  5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.33 
ต่ำกว่าแผน จำนวน  1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 6 
กิจกรรม 
 พอใจ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่พอใจ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00  

ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ 
จำนวน 6 กิจกรรม 
 ดีมาก จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

พอสมควร จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00  

น้อย จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
▪ งานแผนงานและงบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
- ด้วยสถานการณ์โควิด ต้องจัดการเรียนแบบออนไลน์ ครูหรือเจ้าหน้าที่ทำงานไม่เต็มที่เพราะ

บางครั้งต้องทำงานอยู่ที่บ้าน ทำให้การปฏิบัติงาน เช่นการผ่านแผนงานล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- จัดตารางเวรมาปฏิบัติหน้าที่ 
 

▪ งานประกันคุณภาพภายการศึกษา 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

- การส่งงานไม่ตรงเวลาในแต่ละประเด็นพิจารณา   และการกรอกข้อมูลในระบบงานประกัน 
ไม่ครบตามจำนวน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ขอความร่วมมือและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
 



กลุ่มบริหารบุคคล 
 จำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน 4 งาน  กิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม  

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้  
 

ด้านการดำเนินการ เสร็จแล้ว จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
กำลังดำเนินการ จำนวน  6  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  3  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ด้านระยะเวลา ตามแผนงาน จำนวน  9  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
เร็วกว่าแผนงาน จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ช้ากว่าแผนงาน จำนวน  0  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ผลงานด้านปริมาณแผน/โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม 
 สูงกว่าแผน จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ตามแผน จำนวน  6  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
ต่ำกว่าแผน จำนวน  0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 6
กิจกรรม 
 พอใจ จำนวน 6  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่พอใจ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ 
จำนวน 6 กิจกรรม 
 ดีมาก จำนวน 6  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

พอสมควร จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
น้อย จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 

- ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 จำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน 6 งาน  2  โครงการ กิจกรรมย่อย 57 กิจกรรม  

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้  
 

ด้านการดำเนินการ เสร็จแล้ว จำนวน  9  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 15.79 
กำลังดำเนินการ จำนวน  8  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.04 
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  40 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 70.17 

ด้านระยะเวลา ตามแผนงาน จำนวน 49  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.96 

เร็วกว่าแผนงาน จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ช้ากว่าแผนงาน จำนวน  8  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 14.04 

ผลงานด้านปริมาณแผน/โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 17 กิจกรรม 
 สูงกว่าแผน จำนวน  2  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.00 

ตามแผน จำนวน 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.00 
ต่ำกว่าแผน จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  5.00 

ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการจำนวน 17 
กิจกรรม 
 พอใจ จำนวน  16  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.12 

ไม่พอใจ จำนวน  1  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.88 
ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ 
จำนวน 17 กิจกรรม 
 ดีมาก จำนวน  14  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 82.35 

พอสมควร จำนวน  3  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 17.65 
น้อย จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
▪ งานคณะสี 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
- ไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมสีเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด19  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- รอสถานการณ์ดีข้ึนหรือจัดประชุมออนไลน์ 

 
▪ โครงการทูบีนัมเบอร์ วัน 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
- สถานการณ์การแพรร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่วาง

ไว้ได้ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ปรับกิจกรรมให้สามารถทำในรูปแบบออนไลน์ได้ 
 



กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 จำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน 8 งาน  กิจกรรมย่อย 16 กิจกรรม  

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้  
 

ด้านการดำเนินการ เสร็จแล้ว จำนวน  2  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.50 
กำลังดำเนินการ จำนวน  10  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 62.50 
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  4  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00 

ด้านระยะเวลา ตามแผนงาน จำนวน 15  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.75 
เร็วกว่าแผนงาน จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ช้ากว่าแผนงาน จำนวน  1  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 6.25 

ผลงานด้านปริมาณแผน/โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 12 กิจกรรม 
 สูงกว่าแผน จำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ตามแผน จำนวน  11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.67 
ต่ำกว่าแผน จำนวน  1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.33 

ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการจำนวน 12 
กิจกรรม 
 พอใจ จำนวน 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่พอใจ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ 
จำนวน 12 กิจกรรม 
 ดีมาก จำนวน 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 

พอสมควร จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
น้อย จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
▪ งานอาคารสถานที่ 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
- งบประมาณท่ีประมาณการไม่สมดุลกับงานตามโครงการที่กำหนดเนื่องจากผลกระทบจากปัจจัย

ภายนอก  และภาระงานที่เพ่ิมจากงานที่กำหนด 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ดำเนินการแก้ปัญหาตามสถานการณ์และภาระงานที่เร่งด่วน 

▪ งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
- บางกิจกรรมต้องมีเงินสำรองในการจ่ายไปก่อนทำให้เงินสำรองไม่เพียงพอ 

เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่ควรปลูกฝังให้เด็กตระหนักในการจัดเก็บขยะก่อนทิ้ง นั่งไหนทิ้งที่นั้น 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรมีเงินสำรองให้กับกลุ่มงานบริหารทั่วไปเพื่่อแก้ปํญหาในการสำรองจ่ายและเพ่ืองานจะได้

สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ต่อการให้บริการแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน 



▪ งานโสตทัศนูปกรณ์ 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
- กิจกรรมที่ 2 รวบรวมอุปกรณ์งานต่างๆ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ให้งบประมาณกับเจ้าของงานหรือผู้ใช้งาน และทำผ่านแผนเองจะดีกว่า จะสามารถตรวจติดตาม

ภายหลังจะง่ายกว่า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


