
ผลการด าเนินงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  รอบ 6 เดือน   
(พ.ค.2563 – ก.ย.2563) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
การ

เบิกจ่าย 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ      

1 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการ
กลุ่มบริหารวิชาการ 

137,740 ก าลังด าเนินการ   นางกรองทอง 

2 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

120,000 ก าลังด าเนินการ   นางกรองทอง 

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา 

160,830 ก าลังด าเนินการ   นายสมคดิ 

4 โครงการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

81,000 ก าลังด าเนินการ   นางรัตนา 

5 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3,000 ก าลังด าเนินการ   นายสมชาย 

6 โครงการส่งเสริมตาม
ศาสตร์พระราชา 

14,020 ก าลังด าเนินการ   นางอรวรรณ 

7 โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

20,000 ก าลังด าเนินการ   นางพรสวรรค ์

8 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

81,830 ก าลังด าเนินการ   นางพวงเพชร 

9 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย  

53,000 ก าลังด าเนินการ   นายสมชาย 

10 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

42,000 ก าลังด าเนินการ   นางสิริลักษณ ์

11 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

95,000 ก าลังด าเนินการ   นายภูชิต 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
การ

เบิกจ่าย 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาศาสตร์ 
12 โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนสังคม
ศึกษา 

45,000 ก าลังด าเนินการ   นางพรสวรรค ์

13 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

200,000 ก าลังด าเนินการ   นายชัยชนะ 

14 โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้าน
ทัศนศิลป์และด้าน
ประติมากรรม 

10,000 ก าลังด าเนินการ   น.ส.นิสาชล 

15 โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้าน
ดนตรี 

63,000 ก าลังด าเนินการ   นายชูศักดิ ์

16 โครงการสืบสาน
ส่งเสริมศิลปะนาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 

25,000 ก าลังด าเนินการ   นางทัศนี 

17 โครงการการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  

41,000 ก าลังด าเนินการ   น.ส.ทิพยวรรณ 

18 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ จีน 

50,000 ก าลังด าเนินการ   นางรัตนาวด ี

รวมกลุ่มบริหารวิชาการ 1,336,590     

 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ  

   

 
19 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงบประมาณ 
31,480 ก าลังด าเนินการ   นางทัศนี 

20 โครงการนโยบายและ
การบริหารงาน
แผนงานและ
สารสนเทศ  

25,000 ก าลังด าเนินการ   นางสิริลักษณ ์

21 โครงการพัสดุสู่
คุณภาพผู้เรียน 

200,000 ก าลังด าเนินการ   นายรังสรรค ์



ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
การ

เบิกจ่าย 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผู้รับผิดชอบ 

22 โครงการพัฒนาผู้น า
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับการกระจาย
อ านาจโดยบริหาร
โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) 

6,000    นางสิริลักษณ ์

รวมกลุ่มบริหารงบประมาณ 262,480     

 กลุ่มบริหารงานบุคคล      

23 โครงการพัฒนา
บุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู 

743,960    นางจุฬาพรรณ 

24 โครงการส่งเสริม
นักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

93,000    นางพรสวรรค ์

25 โครงการส่งเสริมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

33,500    นางมัชฌิมา 

26 โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดสารเสพติด
และอบายมุข 

10,500    ส.ต.พงษ์ศักดิ ์

27 โครงการการบริหาร
กิจการนักเรียน 

16,000    น.ส.ทิพยวร
รณ 

รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล 901,960     

 กลุ่มบริหารทั่วไป      

28 โครงการพัฒนากลุ่ม
บริหารทั่วไป 

288,050    นางอรวรรณ 

29 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

1,093,490    นายศุภชัย 

30 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัย  

105,500    นางครีภัทร  

 รวมกลุ่มบริหารทั่วไป 1,487,040     

 


