
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕6๓ 

 
 
 
 

 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

  



 
 

บันทึกข้อความ 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ที่  ๓๐๔./256๓ วันที่ ๑๗  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.256๓ 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ข้าพเจ้า  นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕6๓  เพ่ือดำเนินการ
บริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  

๑) ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ๔ ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ด้านหลังอาคาร ขนาดพ้ืนที่  

๒.๕๐ X ๔๕ เมตร และมีห้องน้ำภายใน จำนวน ๕ ห้อง 
 
โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

บัดนี้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ลงชื่อ 

( นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว) 
         ผู้รายงาน 

 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. .......................................................... 

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

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

(นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 
 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 
การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี ้ได้รวบรวมผลการ
ดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความ
พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วน
หน ึ ่ ง ในการนำข ้อม ูลสำหร ับการวางแผนการดำเน ินงานตามแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ีของโรงเร ียน  
วัดเขาวิเศษ เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านเกาะเคี่ยมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่
เก ี ่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาข องนักเร ียน สร้างความเชื ่อมั่น 
ต่อชุมชนต่อไป 
 
         กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

                             ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม..................................................................... ๑ 

คำนำ  
............................................................................................................................. .............................. 

  ๒ 

สารบัญ  
............................................................................................................................. ........................... 

  ๓ 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  
........................................................................................................... 

  ๔ 

ภาคผนวก  
............................................................................................................................. ....................... 

  ๕ 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 
๑.  ชื่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ (๕) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  (๕) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น 
                                                                 มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    ๑.นายวิชัย  ราชบุตร ๒.นายวิทยา  คงหมุน 
    ๓.นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว ๔.นางจำเนียร  ราชบุตร 
     

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๑) ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ๔ ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ด้านหลังอาคาร ขนาดพ้ืนที่  

๒.๕๐ X ๔๕ เมตร และมีห้องน้ำภายใน จำนวน ๕ ห้อง 

๖.  เป้าหมาย 
๖.๑ ผลผลิต 

 ต่อเติมอาคารเรียน ๔ มีห้องน้ำภายในจำนวน ๕ ห้อง 

      ๖.๒ ผลลัพธ ์
 อาคารเรียน มีความทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๗.1 อาคารเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สำเร็จร้อยละ ๑๐๐ 
๗.2 โรงเรียนควบคุมและดูแลพฤติกรรมนักเรียนใน-นอกเวลาการเรียนการสอน สำเร็จร้อยละ๑๐๐ 
๗.๓ นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความพึงพอใจ  สำเร็จร้อยละ ๙๕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๘.  กิจกรรมและการดำเนินงานได้ดำเนินการ 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผลสำเร็จที่ได้รับ 

(KPI) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

 ๑. ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
เรียนอนุบาล 

นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชน มีความพึง
พอใจในการปรับปรุง
ห้องเรียนอนุบาลของโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 

 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ชุมชนและผู้ปกครอง 
๒. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๒ สนับสนุนทุนในการปรับปรุง 
๓. กรรมการสถานศึกษา 

 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลความสำเร็จจาก การดำเนินกิจกรรม 

๑. ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน
อนุบาล 

อาคารเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

ร้อยละ

๑๐๐ 

อาคารเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ผลร้อยละ ๑๐๐ 

โรงเรียนควบคุมและดูแล
พฤติกรรมนักเรียนใน-นอก
เวลาการเรียนการสอน  

ร้อยละ

๑๐๐ 

ร้อยละของนักเรียน ทีโ่รงเรียนควบคุม

และดูแลพฤติกรรมนักเรียนใน-นอกเวลา
การเรียนการสอน ผลร้อยละ ๑๐๐ 

นักเรียน ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
ชุมชนมีความพึงพอใจ   
 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละของนักเรียน ข้าราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ที่มี

ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงอาคาร

เรียนอนุบาล ผลร้อยละ ๙๕ 

 
 
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 



ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๑๐๐ 
       อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 

เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ๘๑-๑๐๐ หมายถึง ระดับ ดีเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย  ๖๑-๘๐  หมายถึง ระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๔๑-๖๐  หมายถึง ระดับ ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒๑-๔๐  หมายถึง ระดับ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย  ๐-๒๐  หมายถึง ระดับ ปรับปรุง 

๑๑.  งบประมาณ 
๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .........................................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
   ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐บาท 

  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๔๐๐,๐๐๐บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  0 บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลมีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
จุดเด่นของโครงการบรรลุตัวบ่งชี้ผลสำเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

๑. จุดทีค่วรพัฒนาของโครงการ 

นักเรียนอนุบาลได้เรียนในห้องเรียนที่ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำกิจกรรม  

๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
ไม่มี 

 
              ลงชื่อ 

     (นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว) 
   ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
  



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


