
ตัวอย่าง 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งาน  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน........................................................ 
โครงการ  ถนนสีขาว....................................................................................... 
กิจกรรม/งาน  ขับขี่ปลอดภัย.................................................................................. 

ลักษณะกิจกรรม/งาน  ◻  กิจกรรม/งานใหม่   🗹 กิจกรรม/งานต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  🗹 ข้อท่ี 1   🗹 ข้อท่ี 2  🗹 ข้อท่ี 3  🗹 ข้อท่ี 4    
สนองมาตรฐานการศึกษา  

❑ มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี……………………………………………………………………………………. 

🗹 มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ี…2.1 2.3 2.4 ……………………………………………………………… 

❑ มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี…………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/งาน  ......................................................... 
งบประมาณจัดสรร..................... 10,395.......................................................บาท 

  ❑ เงินอุดหนุน   🗹 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ❑ เงินรายได้ ……………….… ❑ เงิน…….…………….. 
ระยะเวลาด าเนินการ  

  ❑ ช่วงท่ี 1 (1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561)       ❑ ช่วงท่ี 3 (1 เม.ย. 2562 - 31 ม.ิย. 2562) 

  ❑ ช่วงท่ี 2 (1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562)       🗹 ช่วงท่ี 4 (1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562) 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้เข้ารับการอบรมได้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง 

ตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
         1.2 เพื่อให้ผู้ผ่านอบรมมีโอกาสน าความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ จากกรมการ
ขนส่งทางบก 
        1.3 เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายสถานศึกษา 
        1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในเกี่ยวกับอุบัติภัยในโรงเรียนและสามารถ 
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติภัยข้ึน 
2. เป้าหมาย 
         2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               2.1.1 นักเรียน ม.4 จ านวน 90 คน ได้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ร้อยละ 80  



      2.1.2 นักเรียน ม.4 จ านวน 90 คน มีโอกาสน าความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์จากกรมขนส่งทางบก ร้อยละ 80 
 3. การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ❑ ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ❑ อยู่ในระหว่างด าเนินการ    🗹 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

4. ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
1.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง 

ตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร  ร้อยละ................. 
         1.2 ผู้ผ่านอบรมมีโอกาสน าความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ จากกรมการขนส่ง
ทางบก ร้อยละ................. 
        1.3 ลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายสถานศึกษา ร้อยละ.............. 
        1.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับอุบัติภัยในโรงเรียนและสามารถ 
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติภัยข้ึน ร้อยละ.................. 

 

5. ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

  ❑ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ………………….)  

  ❑ เท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ………………….)  

             🗹 ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ……100…………….) 
 

6. ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

 ❑ สูงกว่าเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)……………………………………………………………..…………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ❑ เท่ากับเป้าหมาย   

           🗹 ต่ ากว่าเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจากหน่วยงานท่ีเข้าร่วมติดภารกิจจึงไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ตามกิจกรรมท่ีก าหนดได้     
7. งบประมาณ 

1.1 งบประมาณจัดสรรตามแผน …………..……10,395………… บาท 
1.2 งบประมาณใช้จริง   …………..………………600….……………… บาท 
1.3 งบประมาณคงเหลือ ………………………9,795………………. บาท 

8. เคร่ืองมือประเมินความส าเร็จของงาน (โปรดแนบมาด้วย) 

❑ แบบประเมิน……………………………… 🗹 แบบสังเกต ❑ ผลการประชุมสรุปงาน 
 

 



9. ปัญหาและอุปสรรค 

❑ กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 

❑ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม /งาน/โครงการ เนื่องจาก …………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

🗹 การปฏิบัติงานของกิจกรรม/ งาน /โครงการไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 
          เพราะ  เนื่องจากหน่วยงานท่ีเข้าร่วมติดภาระกิจจึงไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมท่ีก าหนดได้ 

❑ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการ ขัดข้องท าให้การเบิกจ่าย  
     ล่าช้าหรือเบิกไม่ได้……………………………………………………………………………………………………….. 

❑ อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
  จัดโครงการตั้งแต่ต้นภาคเรียนท่ี 1  
 

11. โครงการนี้เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการของกิจกรรมแล้ว   

🗹 ควรด าเนินในปีการศึกษาต่อไป เพราะ เป็นโครงการท่ีช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการขับ
ขีร่ถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรใหเน้อยลงตาม
นโยบายสถานศึกษา 

        ❑ ไม่ควรด าเนินในปีการศึกษาต่อไป เพราะ ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........… 

 
ลงช่ือ……………………………………………ผู้รายงาน 

                                                                     (..........................................................) 
                                                                                         30 สิงหาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 



***ภาคผนวก***  

**ภาคผนวก  (สิ่งที่ควรแนบในภาคผนวก)  
1. โครงการ  
2. ค าสั่ง  
3. ก าหนดการตาง ๆ (ถามี)  
4. ภาพถายกิจกรรม  
5. แบบประเมินความพึงพอใจ/ประเมินผลสัมฤทธิ์  
6. อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับกิจกรรม/โครงการที่จัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


