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โรงเรียนบ*านสันถนน 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

 



บทสรุปผู*บริหาร 

 โรงเรียนบ*านสันถนน ได*จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564โดยการมีสFวนรFวมของ

บุคลากรในการรFวมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป? ท้ังน้ีเพ่ือให*โรงเรียน บ*านสันถนน  ได*มีกรอบทิศ

ทางการพัฒนาสูFการปฏิบัติท่ีบรรลุเปSาหมายอยFางแท*จริง โดยแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 

ประกอบไปด*วยโครงการตามแผนปฏิบัติการจำนวน 19  โครงการ 53 กิจกรรม งบประมาณ 2,152,913 บาท 

แยกเปXนโครงการดังน้ี    

 โครงการท่ี 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  มีจำนวน  7  กิจกรรม  งบประมาณ  

180,000.00  บาท   

 โครงการท่ี 2 : โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ  จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 

2,000.00 บาท                         

       โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาการการใชJเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิโดยไดJรับความรNวมมือจากผูJปกครอง จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 1000.00 บาท                                                                                                                           

       โครงการท่ี 4  โครงการพัฒนาผู*เรียน จำนวน 9 กิจกรรม งบประมาณ 121,100.00 บาท 

       โครงการท่ี 5 : โครงการสFงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 

15,000.00บาท        

       โครงการท่ี 6 : โครงการZero-Waste จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 1,000.00 บาท 

       โครงการท่ี 7 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ    จำนวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 30 ,000.00 

บาท  

       โครงการท่ี 8 : โครงการพัฒนาครูด*านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ    

จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ - บาท  

       โครงการท่ี 9 : โครงการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจัดการเรียนการสอน     จำนวน 2 

กิจกรรม งบประมาณ 13,000.00 บาท  

       โครงการท่ี10 : โครงการห*องสมุด   จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ – บาท 

       โครงการท่ี 11 : โครงการ พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศนnท่ีเอ้ือตFอการเรียนรู*   

จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 271,423.64  บาท  

       โครงการท่ี12 : โครงการสFงเสริมคFาใช*จFายเรียนฟรี 15 ป?   จำนวน 9 กิจกรรม งบประมาณ 

526,489.62 บาท 

      โครงการท่ี13 : โครงการประชาสัมพันธnและสร*างเครือขFายผู*ปกครอง จำนวน 1 กิจกรรม 

งบประมาณ 2,000.00 บาท 

       โครงการท่ี14 : โครงการสFงเสริมอาหารกลางวัน จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 708,000.00 

บาท 

       โครงการท่ี15 : โครงการทุนปpจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 2ระดับ จำนวน 1 กิจกรรม 

งบประมาณ –บาท 

       โครงการท่ี16 : โครงการเงินรายได*สถานศึกษา จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 169.79 บาท 



      โครงการท่ี17: โครงการสัมพันธnชุมชน จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 2,000.00 บาท 

      โครงการท่ี18 : โครงการพัฒนาระบบบริหารทางการศึกษา จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ- 

บาท 

      โครงการท่ี19 : โครงการงบดำเนินงาน(งบบริหารท่ัวไป) จำนวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 

227,141.21 บาท 

 

 จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 มีการ

ดำเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ จำนวน 19 โครงการ 53 กิจกรรม คิดเปXนร*อยละ 

1003 

  

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 

 

ปpญหาและอุปสรรคของการประเมินแผนปฏิบัติการประจำป?  

1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 หลายกิจกรรมประเมินผลลFาช*า 

กวFากำหนดมาก ทำให*การรายงานสรุปผลใช*เวลานานในการดำเนินการ  

2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 มีการเปล่ียนแปลงวันในการจัด 

กิจกรรม ไมFตรงตามเวลาทำให*การดำเนินการตามแผนได* 

 ข*อเสนอแนะ  

1. การกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการติดตามทุกภาคเรียนเพ่ือให*โครงการ/ 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 เปXนไปตามแผน 

 

 

 

 

 

 

 



            (ก) 

คำนำ 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำป? 

งบประมาณ 2564 น้ี ได*จัดทำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือเปXนการพัฒนาคุณภาพของ 

สถานศึกษาและให*ครู อาจารยn ผู*บริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังผู*เก่ียวข*องทราบ 

ผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาโรงเรียนในป?ท่ีผFานมา ซ่ึงแผนการปฏิบัติงานตามโครงการตFาง ๆ น้ัน ผลการ 

ปฏิบัติจะระบุเปXนจำนวนและคุณภาพอยFางชัดเจน ผู*ปฏิบัติกิจกรรม/ผู*รับผิดชอบโครงการสามารถนำผลมา 

ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของแตFละกลุFม/ฝzาย/งาน ให*มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนในป?ตFอไป  

ขอขอบคุณทุกทFานท่ีให*ความรFวมมือในการประเมินโครงการ เสนองานแผนงานได*ดำเนินการ จัดทำ

เอกสารฉบับน้ีสำเร็จได*ด*วยดี  

 

       คณะผู*จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           (ข) 

สารบัญ 

 เร่ือง            หน*า 

 บทสรุปผู*บริหาร          

 คำนำ           ก   

สารบัญ          ข   

บทท่ี 1 บทนำ          1 

บทท่ี 2 วิธีดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ                               

 และสรุปผลการติดตามการ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  3                                                                                               

บทท่ี 3  ปpญหา อุปสรรค และข*อเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ   4  

บทท่ี 4 รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป?    

  งบประมาณ 2564       5 

  

ภาคผนวก 1. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 1 

บทนำ 

 

  แผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 โรงเรียนบ*านสันถนน  ได*จัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำป?งบประมาณ 2564 โดยการมีสFวนรFวมของบุคลากรในการรFวมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป? 

ท้ังน้ีเพ่ือให*โรงเรียน บ*านสันถนน ได*มีกรอบทิศทางการพัฒนาสูFการปฏิบัติท่ีบรรลุเปSาหมายอยFางแท*จริง โดย

แผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 ประกอบไปด*วยโครงการตามแผนปฏิบัติการจำนวน 19 โครงการ 

53 กิจกรรม งบประมาณ    2,173,224.26  บาท แยกเปXนโครงการดังน้ี 

 

 โครงการท่ี 1 โครงการท่ี 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  มีจำนวน  7  กิจกรรม  งบประมาณ  

180,000.00  บาท   

 โครงการท่ี 2 : โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ  จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 

2,000.00 บาท                         

       โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาการการใชJเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิโดยไดJรับความรNวมมือจากผูJปกครอง จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 1000.00 บาท                                                                                                                           

       โครงการท่ี 4  โครงการพัฒนาผู*เรียน จำนวน 9 กิจกรรม งบประมาณ 121,100.00 บาท 

       โครงการท่ี 5 : โครงการสFงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 

15,000.00บาท        

       โครงการท่ี 6 : โครงการZero-Waste จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 1,000.00 บาท 

       โครงการท่ี 7 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ    จำนวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 30 ,000.00 

บาท  

       โครงการท่ี 8 : โครงการพัฒนาครูด*านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ    

จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ - บาท  

       โครงการท่ี 9 : โครงการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจัดการเรียนการสอน     จำนวน 2 

กิจกรรม งบประมาณ 13,000.00 บาท  

       โครงการท่ี10 : โครงการห*องสมุด   จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ – บาท 

       โครงการท่ี 11 : โครงการ พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศนnท่ีเอ้ือตFอการเรียนรู*   

จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 271,423.64  บาท  

       โครงการท่ี12 : โครงการสFงเสริมคFาใช*จFายเรียนฟรี 15 ป?   จำนวน 9 กิจกรรม งบประมาณ 

526,489.62 บาท 

      โครงการท่ี13 : โครงการประชาสัมพันธnและสร*างเครือขFายผู*ปกครอง จำนวน 1 กิจกรรม 

งบประมาณ 2,000.00 บาท 

       โครงการท่ี14 : โครงการสFงเสริมอาหารกลางวัน จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 708,000.00 

บาท 



       โครงการท่ี15 : โครงการทุนปpจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 2ระดับ จำนวน 1 กิจกรรม 

งบประมาณ –บาท 

       โครงการท่ี16 : โครงการเงินรายได*สถานศึกษา จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 169.79 บาท 

      โครงการท่ี17: โครงการสัมพันธnชุมชน จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 2,000.00 บาท 

      โครงการท่ี18 : โครงการพัฒนาระบบบริหารทางการศึกษา จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ- 

บาท 

      โครงการท่ี19 : โครงการงบดำเนินงาน(งบบริหารท่ัวไป) จำนวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 

227,141.21 บาท 

 

 จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 มีการ

ดำเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ จำนวน 19 โครงการ 53 กิจกรรม คิดเปXนร*อยละ 

100   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 

  วัตถุประสงคnของการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน การติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงคnดังน้ี 

  1. เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564                             

  2. เพ่ือติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแตFละโครงการกิจกรรมท้ังการใช*จFายงบประมาณท่ี

ได*รับ จัดสรร    

 3. เพ่ือนำผลการติดตาม การดำเนินโครงการกิจกรรมไปปรับปรุง พัฒนา กำหนดนโยบาย 

รวมท้ัง กำหนดการดำเนินโครงการกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำในอนาคตตFอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 

 วิธีดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

และ สรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

 

 ข้ันตอนการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ*านสันถนน ดำเนินการ

ติดตามผลการดำเนินงานตาม โครงการในแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 โดยมีข้ันตอนการติดตาม

การดำเนินงานโครงการดังน้ี ลำดับ  

ลำดับท่ี รายการ ชFวงเวลา 

1 ติดตามความก*าวหน*า ประเมินผลการดำเนินงาน 

รายงานผลตFอผู*บริหารโรงเรียน 

พฤษภาคม-ตุลาคม  2564 

กันยายน-ตุลาคม  2564 

2 ติดตามความก*าวหน*าประเมินผลการดำเนินงาน 

รายงานผลตFอผู*บริหารโรงเรียน 

พฤศจิกายน  2564 

มีนาคม  2565 

 

 

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ*านสันถนน มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำป?งบประมาณ 2564 จำนวนท้ังส้ิน 19 โครงการ 53กิจกรรม คิดเปXนร*อยละ 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

ปBญหา อุปสรรค และขFอเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ 

 

ปpญหา อุปสรรค และข*อเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ  

 

   1. ปpญหาในการดำเนินโครงการกิจกรรมลFาช*า ทำให*เม่ือใกล*ถึงเวลาในการจัดกิจกรรมแล*วต*อง

ทำการ เบิกจFายงบประมาณและจัดซ้ือจัดจ*างแบบเรFงดFวน จนทำให*ไมFสามารถดำเนินโครงการได*ตามแผน  

 2. ควรมีการประเมินผลโครงการกิจกรรมเม่ือดำเนินการส้ินสุดแล*วทันที เพ่ือจะได*นำข*อมูลไป 

ปรับปรุง การจัดทำโครงการในป?ถัดไป และทำให*สามารถทราบถึงคุณภาพของโครงการ อีกท้ังทำให*การ

ประเมิน แผนปฏิบัติการมีความถูกต*องและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

  3. โครงการหรือกิจกรรมบางกิจกรรมไมFสามารถทำเต็มรูปแบบได*เน่ืองจาก  เปXนชFวงโรคระบาด

โควิด-19  โรงเรียนอยูFในชFวงการเรียนการสอนออนไลนn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

 รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปJงบประมาณ 2564 

สรุปผลโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป?งบประมาณ 2564 โรงเรียนบ*านสันถนน 

โครงการท่ี 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  งบประมาณ  180,000  บาท 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตร 

2,000.00 

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

และมีหลักสูตร เพ่ือใชJในการ

จัดการเรียนการสอนอยNางมี

ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

2 กิจกรรมสFงเสริม

ความสามารถทางการอFาน

มัธยม 

3,000.00 

จัดทำแบบฝ̂กการอNานเขียน

ใหJกับนักเรียน  นักเรียนมี

ความสามารถทางการอNาน

เขียนทำใหJมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

3 กิจกรรมสFงเสริมการอFาน

ออก-เขียนได* (ป.1-ป.3) 

3,000.00 

จัดทำแบบฝ̂กการอNานออก

เขียนไดJ   นักเรียน ป1-3 

อNานออกเขียนไดJรJอยละ 70 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

4 กิจกรรมเด็กดีอFานคลFอง-

เขียนคลFอง(ป.4-ป.6) 

3,000.00 

จัดทำแบบฝ̂กการอNานคลNอง

เขียนคลNอง นักเรียน ป4-6 

อNานออกเขียนไดJรJอยละ 70 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

5 กิจกรรม Stem ศึกษา 

(วิทยาการคำนวณ)   

9,000.00 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณeฝ̂ก

นักเรียนปฏิบัติกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรeและ

วิทยาการคิดคำนวณทำใหJ

นักเรียนมีทักษะและมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี                                  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

6 กิจกรรมฝ�กสอน สอบ 

ผลิตส่ือนวัตกรรม เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน   

158,000.00 

นักเรียนทุกช้ันเรียนมีส่ือการ

เรียนรูJและมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึนรJอยละ 

70  

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี       -ข*อเสนอแนะ:

ไมFมี 

 



7 กิจกรรมพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน 

2,000.00 

ระบบประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนมีการพัฒนาการ

จัดทำท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี       -ข*อเสนอแนะ:

ไมFมี 

โครงการท่ี 2 โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ งบประมาณ 2,000 บาท 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1  1.กิจกรรมกิจกรรมพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิผลการทดสอบ

ระดับชาติ(O-Net , NT , 

ข*อสอบกลาง) 

2,000.00 

จัดทำแบบทดสอบเพ่ือใหJ

นักเรียนฝ̂กทำแบบทดสอบ

ระดับชาติจึงทำใหJมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับชาติสูงข้ึน

ทุกชNวงช้ัน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

โครงการท่ี 3โครงการพัฒนาการการใชJเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิโดยไดJรับ

ความรNวมมือจากผูJปกครอง  งบประมาณ 1,000  บาท 

 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1  1กิจกรรมสร*างเครือขFาย

ผู*ปกครองโดยใช*Social 

Media   

1,000.00 

นักเรียน  คณะครู และ

ผูJปกครองไดJติดตNอส่ือสาร

ระหวNางกันไดJรวดเร็ว 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาคุณภาพผูJเรียน 

 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 

 

กิจกรรมวันสำคัญ  

 

29,000 

นักเรียนทุกคนเขJารNวมกิจกรรม

วันสำคัญ ตามกำหนด ของวัน

สำคัญน้ันๆ 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

: สถานการณnโรค

ระบาดโควิด-19 ทำให*

จัดกิจกรรมแบบจำกัด

ระยะหFางและบาง

กิจกรรมไมFสารถทำได* 

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

2. กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

4,000 

นักเรียนทุกคนไดJรับการดูแล

รักษายามเจ็บไขJไดJปjวยและมี

การสNงตNอ สถานพยาบาล ของ

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  



รัฐตNอไป   -ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

3 กิจกรรมวันปpจฉิมนิเทศ 

14,000.00 

นักเรียนช้ัน ม.3 ไดJรับขวัญ

และกำลังใจกNอนจะจบ

การศึกษาทุกคน จากคณะครูท่ี

เขJารNวมกิจกรรมทุกคน  

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

4 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

3,000.00 

จัดหาวัสดุในการทำ

แบบฟอรeมตNางๆและนักเรียน

รNวมกิจกรรมการเขียนฝากและ

การถอนเงินไดJ 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

5 กิจกรรมทะเบียนนักเรียน   

5,000.00 

นักเรียนทุกคนไดJรับบริการ

ทางดJานเอกสารสำคัญท่ีทาง

โรงเรียนออกใหJถูกตJองทุกกรณี 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

6 กิจกรรมงานระบบ

ชFวยเหลือดูแลนักเรียน 

3,000.00 

นักเรียนทุกคนไดJรับการดูแล

ชNวยเหลือทุกดJานทุกคน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

7 กิจกรรมกีฬาสีต*านยาเสพ

ติด 

30,000.00 

นักเรียนเขJารNวมกิจกรรมการ

แขNงขันกีฬาสีทุกคน ทำใหJมี

สุขภาพแข็งแรงมีน้ำใจเปnน

นักกีฬา 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

8 กิจกรรมเข*าคFายคุณธรรม

ระดับประถมและมัธยม 

 30,000 

นักเรียนชNวงช้ันท่ี 2-3 เขJารNวม

กิจกรรมคุณธรรม 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเรียนรวม 

3,000.00 

นักเรียนท่ีมีปpญหาในการเรียน

บกพรNองการเรียนรูJไดJรับการ

แกJไขใหJเกิดการเรียนรูJท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

โครงการท่ี 5โครงการสNงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1  กิจกรรมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

15,000.00 

นักเรียนทุกชNวงช้ันไดJปฏิบัติ

จริงในกิจกรรมสภานักเรียน  

กิจกรรมการอยูNรNวมกันการ

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  



ทำงานรNวมกัน และนำไปใชJใน

ชีวิตประจำไดJ 

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

โครงการท่ี 6โครงการ Zero Waste 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1   กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรมลดขยะ 

1,000.00 

นักเรียนทุกชNวงช้ันไดJฝ̂กปฏิบัติ

จริงในกิจกรรมการคัดแยกขยะ 

รNวมกัน และนำไปใชJในชีวิต

ประจำไดJจริง 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

โครงการท่ี 7   โครงการโรงเรียนหน่ึงคุณภาพหน่ึงตำบล 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 กิจกรรมคีตศิลป�ดนตรี

พ้ืนเมือง 

10,000.00 

จัดหาวิทยากรทJองถ่ินดนตรี

พ้ืนเมือง  นักเรียนชNวงช้ันท่ี  2 

ไดJฝ̂กปฏิบัติจริง  

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

2 กิจกรรมดุริยางคnสากล 

30,000.00 

จัดซ้ืออุปกรณeดนตรีและจัด

จJางวิทยากรดนตรีดุริยางคe 

นักเรียนชNวงช้ันท่ี  3 ไดJฝ̂ก

ปฏิบัติจริง โรงเรียนมีวงคe

ดุริยางคeครบชุด 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ต*องการ

งบประมาณมากกวFาน้ี

เพราะเคร่ืองดนตรีแพง

มาก 

3 กิจกรรมนาฏศิลป�สัมพันธn 

10,000.00 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณeเคร่ืองแตNง

การนางรำ จัดจJางวิทยากร

นาฏศิลปyและ นักเรียนทุกชNวง

ช้ันท่ี  3 ไดJฝ̂กปฏิบัติจริง

เก่ียวกับการแสดง โรงเรียนมี

ชุดการแสดงเพ่ือจัดกิจกรรม

ของโรงเรียนและชุมชน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ต*องการ

งบประมาณมากกวFาน้ี

เพราะเคร่ืองแตFงการ

เกFาต*องการจัดหา

เพ่ิมเติมตFอไป 

 

 

 

 

 



โครงการท่ี 7   พัฒนาทักษะอาชีพ 

 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1    

กิจกรรมภูมิปpญญาท*องถ่ิน

(มัธยม) 

3,000.00 

นักเรียนทุกชNวงช้ันไดJฝ̂กปฏิบัติ

จริงในกิจกรรมการคัดแยกขยะ 

รNวมกัน และนำไปใชJในชีวิต

ประจำไดJจริง 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

2 กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 

3,000.00 

นักเรียนทุกคนนำของท่ีใชJแลJว

สภาพดีมาฝ̂กขาย และรNวม

กิจกรรมการตอบคำถาม

เก่ียวกับทักษะการขาย 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

3 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

สวนครัวตามฤดูกาล 

(มัธยม) 

5,000.00 

นักเรียนมีวัสดุอุปกรณeฝ̂ก

ปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนของ

กระบวนการปลูกพืชผักรวมถึง

การจัดจำหนNาย 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

4 กิจกรรมห*องเรียนฝ�ก

อาชีพ 

18,000.00 

นักเรียนมีวัสดุอุปกรณeฝ̂ก

ปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนของ

กระบวนการของงานอาชีพแตN

ละชNวงช้ัน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

5 กิจกรรมสFงเสริมอาชีพตัด

เย็บถุงผ*า 

1,000.00 

นักเรียนช้ัน ม.3  มีจักรเย็บผJา

ท่ีไดJรับการบำรุงรักษา ในการ

ฝ̂กตัดและเย็บกระเปzาผJาทุก

คนและนำไปใชJใน

ชีวิตประจำวันไดJ 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:

งบประมาณน*อยควร

แก*ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาครูดJานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิ 

 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1    กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 

- 

นักเรียนไดJรับการแกJไขจาก

ผลงานการวิจัยในช้ันเรียนของ

ครู 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

โครงการท่ี 9โครงการผลิตส่ือ และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 กิจกรรมการผลิตส่ือเพ่ือ

พัฒนากิจกรรมการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ 

 3,000.00 

 จัดหาวัสดุอุปกรณeในการ

ผลิตส่ือ นักเรียนไดJฝ̂กปฏิบัติ

จริงในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

2 กิจกรรมพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอรnและสFงเสริม

การใช*ICT เพ่ือการเรียน

การสอน  10,000.00 

จัดหาอุปกรณeคอมพิวเตอรe

นักเรียนทุกคนไดJปฏิบัติจริง

ในการเรียนคอมพิวเตอรe 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

โครงการท่ี 10 โครงการ หอ้งสมดุ 

 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1     กิจกรรมกิจกรรม

ห*องสมุด(สFงเสริมการอFาน)   

- 

นักเรียนไดJรับการแกJไขจาก

ผลงานการวิจัยในช้ันเรียนของ

ครู 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการท่ี 11 โครงการ พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศนnท่ีเอ้ือตFอการเรียนรู*  

 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1    กิจกรรมปรับปรุง

ห*องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรn 90,000.00 

จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑeทาง

วิทยาศาสตรe 

นักเรียนไดJปฏิบัติจริง ทางการ

เรียนวิทยาศาสตรeทำใหJมีผล

การเรียนสูงข้ึน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

2 กิจกรรมปรับปรุง

ห*องปฏิบัติการทางภาษา 

82,000.00 

จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑeทาง

ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนไดJปฏิบัติจริง ทางการ

เรียนทางภาษาทำใหJมีผลการ

เรียนสูงข้ึน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

3 กิจกรรมปรับภูมิทัศนn 

99,423.64 

จัดปรับปรุงบริเวณตNางๆใน

โรงเรียนใหJสวยงามเหมาะแกN

การเรียนรูJของนักเรียน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการท่ี 12โครงการ สNงเสริมคNาใชJจNายการศึกษาเรียนฟรี 15 ป| 

 

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 กิจกรรมการจัดซ้ือหนังสือ

เรียน 8 สาระ 

 

164,129.00 

นักเรียนไดJรับหนังสือเรียนทุก

คน  ทุกระดับช้ัน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

2 กิจกรรมการสนับสนุน 

เคร่ืองแบบนักเรียน 

91,200.00 

นักเรียนไดJรับเคร่ืองแบบเรียน

ทุกคนทุกระดับช้ัน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

3 กิจกรรมการสนับสนุนคFา

อุปกรณnการเรียน 

89,720.00 

นักเรียนไดJรับอุปกรณeการเรียน

เรียนทุกคนทุกระดับช้ัน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

4 กิจกรรมการฝ�กทักษะเพ่ือ

การแขFงขันทางวิชาการ 

ปฐมวัย2000 ประถม

5000 มัธยม 5000 

12,000.00 

จัดหาและฝ̂กนักเรียนเก่ียวกับ

ทักษะตNางๆ เพ่ือเขJารNวม

แขNงขันทักษะทางวิชาการ 

ไมNไดJดำเนินการ  

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:เน่ืองจากการแพรF

ระบาดของโรคโควิด-19  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

5 กิจกรรมการฝ�กทักษะ 

นำเสนอผลงานทาง

วิชาการ 

0.00 

จัดหาและฝ̂กนักเรียนเก่ียวกับ

การนำเสนอผลงานทาง

วิชาการประจำป|การศึกษา  

และชุมชนเขJารNวมกิจกรรม

เพ่ือชมผลงานของนักเรียน 

 ไมNไดJดำเนินการ  

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:เน่ืองจากการแพรF

ระบาดของโรคโควิด-19  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

6 กิจกรรมศึกษาแหลFง

เรียนรู*สร*างปpญญา ปฐมวัย

5000 ประถม28000 

มัธยม 60440 

93,440.62 

นำนักเรียน ทัศนะศึกษานอก

สถานท่ี  ตามระดับช้ัน  และ

เรียนรูJตามสถานท่ีจริง 

ไมNไดJดำเนินการ  

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:เน่ืองจากการแพรF

ระบาดของโรคโควิด-19  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

7 กิจกรรมคFายลูกเสือ/เนตร

นารี  ประถม 23000  

มัธยม 24000 

47,000.00 

นักเรียนท้ังสองชNวงช้ันไดJ

ศึกษาเรียนรูJทักษะชีวิตจาก

การเขJารNวมกิจกรรมเขJาคNาย

ลูกเสือทุกคน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

8 กิจกรรมสFงเสริมผู*เรียนใน 4,000.00 ฝ̂กทักษะใชJคอมพิวเตอรeใหJกับ ไมNไดJดำเนินการ  



การใช*ส่ือสารสนเทศ นักเรียนทุกระดับช้ัน  นักเรียน

มีทักษะในการใชJคอมพิวเตอรe

เบ้ืองตJนไดJทุกคนตามความ

เหมาะสมของแตNละช้ันเรียน 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:เน่ืองจากการแพรF

ระบาดของโรคโควิด-19   

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

9 กิจกรรมปSองกันและ

ควบคุมโรคติดตFอโคโรนFา

ไวรัส2019 

25,000.00 

นักเรียนทุกคน ไดJรับการเอาใจ

ใสN  การดูแล ปUองกันใน

สถานการณeโรคระบาดโควิด 

19 ทุกคน  ไดJรับการตรวจวัด

อุณหภูมิ  การตรวจหาเช้ือ

จากอุปกรณeการตรวจ เจล  

แอลกอฮอลe ดJวยความ

ปลอดภัย 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

โครงการท่ี 13 โครงการประชาสัมพันธeและสรJางเครือขNายผูJปกครอง  

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1    กิจกรรมประชาสัมพันธn

โรงเรียน 

-2,000.00 

โรงเรียนเปnนท่ีรูJจักของ

สาธารณชนและไดJรับความ

รNวมมือจากชุมชน มากย่ิงข้ึน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

โครงการท่ี 14 โครงการ โครงการสFงเสริมอาหารกลางวัน 

  

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1     กจิกรรมสง่เสรมิ
อาหารกลางวนั 

708,000.00 

 จัดจJางในการทำอาหาร

กลางวัน  และนักเรียนระดับ

อนุบาลจนถึงช้ัน  ป.6 ไดJรับ

สารอาหารครบทำใหJสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณeมีผลตNอการ

เรียนรูJท่ีดีของนักเรียนทุกคน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

: เน่ืองจากการแพรF

ระบาดของโรคโควิด-19 

-ข*อเสนอแนะ: นำเงิน

จFายให*กับผู*ปกครอง

ครบตามจำนวนท่ี

โรงเรียนเป�ดเรียน

ออนไลนn 

 

 

 

 

 



โครงการท่ี 15    โครงการทุนปัจจยัพื<นฐานนกัเรยีนยากจน 2 ระดบั 

  

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1  กจิกรรม ทุน
ปัจจยัพื<นฐานนกัเรยีน
ยากจน 2 ระดบั 

- 

 ใหJทุนการศึกษานักเรียนท่ี

ขาดแคลนตามระบบคัดกรอง

แตNละช้ันเรียน  

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

โครงการท่ี 16  โครงการเงินรายไดJจากสถานศึกษา    

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 กจิกรรมจากเงนิรายได้
จากสถานศกึษา 

169.79 

 จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

ตามความตJองการเรNงดNวนและ

เหมาะสม 

ไมNสามารถดำเนินการ

ไดJ 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี งบประมาณเพียง

พอท่ีจะดำเนินการได* 

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

โครงการท่ี 17   โครงการสมัพนัธช์มุชน    

  

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1    กิจกรรมเข*ารFวม

กิจกรรมชุมชนตาม

ประเพณี 

2,000.00 

 ครูและนักเรียนเขJารNวม

กิจกรรมในชุมชุนตามโอกาสท่ี

เหมาะสมตามประเพณีทJองถ่ิน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:รFวมกิจกรรมตามการ

จัดระยะหFาง เน่ืองจาก

สถานการณnการแพรF

ระบาดของโรคโควิด-19 

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการท่ี 18โครงการ     พฒันาระบบบรหิารการจดัการศกึษา 

  

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1  กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 

- 

 โรงเรียนและชุมชนมีการ

ประสานสัมพันธeกันเปnนอยNางดี

ทำใหJการดำเนินงานบรรลุ

เปUาหมาย 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

 

โครงการท่ี 19  โครงการงบดำเนินงาน (งบบริหารท่ัวไป) จำนวนเงิน 227,141.21บาท     

ที กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม/เปUาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 กิจกรรม  คFาเบ้ียเล้ียง

พาหนะ อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 

 25,000.00 

 จัดเปnนคNาพาหนะและเบ้ีย

เล้ียงแกNนักเรียนและบุคลากร 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

2 กิจกรรม วัสดุสำนักงาน    

คFาวัสดุท่ีใช*งานธุรการ  

 

10,000.00 

จัดหาวัสดุอุปกรณeสำนักงาน

เพ่ือดำเนินกิจกรรมธุรการของ

โรงเรียนใหJรวดเร็วและ

ทันสมัยทันตNอเหตุการณe 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

3 .กิจกรรม ทำแผนปฏิบัติ

การคFาวัสดุ  

5,000.00 

จัดหาวัสดุอุปกรณeในการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียน

มีแผนปฏิบัติการใชJประจำป|

การศึกษา 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

4. กิจกรรม  ซFอมแซม

ครุภัณฑn 

 

25,927.09 

จัดจ*างจัดหาวัสดุสำหรับ

ซFอมแซม  วัสดุครุภัณฑn ท่ีชำรุด

เสียหายให*มีสภาพพร*อมใช*ใน

กิจกรรมตFางๆของโรงเรียน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

5 5.กิจกรรม  คFาวัสดุน้ำมัน

เช้ือเพลิงแลน้ำมันหลFอล่ืน 

  

3,000.00 

ซ้ือน้ำมันเช้ือเพลิงและ

น้ำมันหลFอล่ืน เพ่ือใช*ในการตัด

หญ*า ในบริเวณโรงเรียน ให*มี

สภาพรFมร่ืนสวยงามเหมาะแกF

การเรียนรู*ของนักเรียน  

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 

6 กิจกรรม  งานพัฒนา

ปรับปรุงน้ำด่ืมสะอาด  

20,000.00 

จัดซ้ือจัดจJางระบบพัฒนาน้ำ

ด่ืมน้ำใชJของโรงเรียน 

ดำเนินการแลJว 

-อุปสรรคและการแก*ไข    

:ไมFมี  

-ข*อเสนอแนะ:ไมFมี 



 


