
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

คำนำ 

                    ด้วย โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้เปิดระบบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบตรวจการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT โดยข้อ O11 เรื่อง การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน โดยให้แสดง 1.ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  2.รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 3.เป็นข้อมูลใน

ระยะเวลา 6 เดือนแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                  ในการนี้ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 

มนีาคม พ.ศ. 2565   

 

 

                                                                                 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 

                                                                                                         หน้า 

ส่วนที่ 1  แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565                   1 

ส่วนที่ 2  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565                                                  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบ 6 เดือน (1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565) 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระดับปฐมวัย 

1.1 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

1.2 กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

14,000 4,000 10,000 

2 โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

2.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน On hand 

On line 

12,810 2,000 10,810 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ 

3.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

3.2การเดินทางไกล ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

60,000 3,500 56,500 

4 โครงการพัฒนาวิชาการ 

4.1 กิจกรรมคลินิกรักษ์ไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3  

4.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ติวเข้ม เติมความฟิต ป .3,ป.6,ม.3) ) 

4.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (บันทึกรักการอ่าน )  

4.4 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู ้

4.5 กิจกรรมการทดสอบ  O-NET ป.6 และ ม.3 

123,300 27,800 95,500 

5 โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

5.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

5.2 กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5.3 กิจกรรมการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

5.4 กิจกรรมการจัดทำส่ือการสอนเพื่อการศึกษา 

108,000 16,200 91,800 

 
                                    ลงชื่อ                                             ผู้รับรอง 
                                                 ) นายครรชิต  หมื่นแก้ว ( 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 



 
 
 
ท่ี รายการ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

6.1 กิจกรรมการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการบริหาร

จัดการ 

6.2 กิจกรรมปรับปรุงสำนักงานธุรการ 

6.3 กิจกรรมต่อเติมห้องประชุมของโรงเรียน 

6.4 กิจกรรมการซ่อมแซมรางน้ำฝนอาคารเรียน 

6.5 กิจกรรมการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

6.6 กิจกรรมการพัฒนาระบบ ICT 

 

288,054 243,300 44,754 

7 โครงการการบริหารจัดการศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันการ 

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

7.1 กิจกรรมการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อป้องกัน

โรคโควิด -19  

7.2 กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 

2019 

53,080 43,730 9,350 

รวมทั้งสิ้น    659,244 340,530 228,714 

                  
 

 

                                   ลงชื่อ                                             ผู้รับรอง 
                                                 ) นายครรชิต  หมื่นแก้ว ( 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 

 

 

 
 



1. ชื่อโครงการ การบริหารและการจัดการโรงเรียนในระดับปฐมวัย 

งบประมาณ ท่ีได้รับ  14,000  บาท เบิกเงินงบประมาณ  4,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  10,000 บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
  1.1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาความรู้และนำความรู้
มาใช้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1. 2 เพื่อส่งเสริมจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
  1.3 เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินใช้เป็นฐาน
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  2.1 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  2.2 กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
3. ผลการดำเนินงาน 
  3.1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
  3.2 มีการจัดระบบสารสนเทศการจัดการศึกษาระบบ
ปฐมวัยเป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยงัไม่ดำเนินการ 
    √ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว          
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                                   ลงชื่อ                                             ผู้รับรอง 
                                                 ) นายครรชิต  หมื่นแก้ว ( 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 

 



 

2. ชื่อโครงการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

งบประมาณ ท่ีได้รับ  12,810  บาท เบิกเงินงบประมาณ  2,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  10,810 บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
  1.1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  1. 2 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามวัย 
  1.3  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของวัย 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน On 
hand On line 
  3. ผลการดำเนินงาน 
  3.1. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  3. 2 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนตามวัย 
  3.3 นักเรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของวัย 
  3.4 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ภายใต้สถานการณ์ระบาด
ของโรคโควิด -19 
 4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
         ยังไม่ดำเนินการ 
     √  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
        ดำเนินการเสร็จแล้ว          
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
                                   ลงชื่อ                                             ผู้รับรอง 
                                                 ) นายครรชิต  หมื่นแก้ว ( 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 



 

3. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

งบประมาณ ท่ีได้รับ  60,000  บาท เบิกเงินงบประมาณ  3,500 บาท งบประมาณคงเหลือ  56,500 บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
  1.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  1. 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความ 
เป็นไทย 
  1.4 เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  2.1  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
    -การเดินทางไกล ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
จำนวน 70 คน      
3. ผลการดำเนินงาน 
  3.1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหน้าท่ีของ
ตนเองและฐานะของพลเมืองของประเทศชาติ 
  3. 2 นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  3.3 นักเรียนมีความสามัคคีและเสียสละต่อประโยชน์
ส่วนรวม 
  3.4 นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
        ยังไม่ดำเนินการ 
    √  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
       ดำเนินการเสร็จแล้ว          
 
 

 

 

 

                                  ลงชื่อ                                             ผู้รับรอง 
                                                 ) นายครรชิต  หมื่นแก้ว ( 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 



4. ชื่อโครงการ  พัฒนาวิชาการ  

งบประมาณ ท่ีได้รับ 123,300 บาท เบิกเงินงบประมาณ  27,800 บาท งบประมาณคงเหลือ  95,500 บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
  1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
  1.3 เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
  1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  2.1  กิจกรรมคลินิกรักษ์ไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
  2.2  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.3  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

  2.4  กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ 
  2.5  กิจกรรมการทดสอบ  O-NET ป.6 และ ม.3 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  3. ผลการดำเนินงาน 
  3.1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 มีผลการทดสอบ O-NET เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
  3. 2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
อ่านออกเขียนได้ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  3.3 นักเรียนร้อยละ 75 มีระดับผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยงัไม่ดำเนินการ 
    √ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว         

 
 
 

 

                               
                                 ลงชื่อ                                             ผู้รับรอง 
                                                 ) นายครรชิต  หมื่นแก้ว ( 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 



5. ชื่อโครงการ  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  

งบประมาณ ท่ีได้รับ 108,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ  16,200 บาท งบประมาณคงเหลือ  91,800 บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับ
ครู 
  1.2 เพื่อใหก้ารครูปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล 
  1.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
  2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  2.1  กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง )ว PA( 
  2.2  กิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.3  กิจกรรมการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู ้
  2.4  กิจกรรมการจัดทำส่ือการสอนเพื่อการศึกษา 
3. ผลการดำเนินงาน 
  3.1. ครูสามรถปฏิบัติงานได้ตรงตามหน้าท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. 2 ครูได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา
วิชาชีพและพัฒนาตนเอง 
  3.3 ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยงัไม่ดำเนินการ 
    √ อยูร่ะหว่างดำเนินการ 
       ดำเนินการเสร็จแล้ว          
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6. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

งบประมาณ ท่ีได้รับ 288,054 บาท เบิกเงินงบประมาณ  243,300 บาท งบประมาณคงเหลือ  44,754 บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน 
  1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มี
มาตรฐาน  
  2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  2.1 กิจกรรมการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการบริหาร
จัดการ 
 2.2 กิจกรรมปรับปรุงสำนักงานธุรการ 
 2.3 กิจกรรมต่อเติมห้องประชุมของโรงเรียน 
 2.4 กิจกรรมการซ่อมแซมรางน้ำฝนอาคารเรียน 
 2.5 กิจกรรมการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.6 กิจกรรมการพัฒนาระบบ ICT 
3. ผลการดำเนินงาน 
  3.1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการทุกด้านอย่าง
ประสิทธิภาพ 
  3. 2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  3.3 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐาน  
   4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยงัไม่ดำเนินการ 
    √ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
       ดำเนินการเสร็จแล้ว          
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7. ชื่อโครงการ โครงการการบริหารจัดการศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันการ 

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

งบประมาณ ท่ีได้รับ 53,080 บาท เบิกเงินงบประมาณ  43,730 บาท งบประมาณคงเหลือ  9,350 บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี   
  1.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไวรัส 
โคโรน่า 2019 ในสถานศึกษา 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  2.1 กิจกรรมการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันโรคโควิด -19  
  2.2 กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดไวรสัโคโรน่า 
2019 
3. ผลการดำเนินงาน 
  3.1. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  3. 2 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนระบบ 
On line On hand ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  
  3.3  นักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 
2019 ตามช่วงอายุและมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 
 3.4 สถานศึกษามีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อป้องป้องกันโรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
      ยงัไม่ดำเนินการ 
    √ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว          
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

1. โครงการระดับปฐมวัย 

ชื่อโครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรียน 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 12,000 - 

2. โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนในระดับปฐมวัย 14,000 - 

3. โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5,500 7,310 

รวมงบประมาณ 31,500 7,310 

 
     2.โครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรียน งบอื่นๆ 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 

37,500 22,500 - 

2. โครงการพัฒนาวิชาการ 113,300 10,000 - 

3. โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 58,000 - 50,000 

4. โครงการนิเทศภายใน 8,000 - - 

5. โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้เรียน 20,800 67,760 - 

6 โครงการพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ 68,000 - - 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

248,054 40,000 - 

8. โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 )COVIC 19( 

- 53,080 - 

9. โครงการโรงเรียนสุจริต 16,700   

รวมงบประมาณ 570,354 193,340  50,000 
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สรุปรายงานดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
รายงานการดำเนินงานของโครงการ รอบ 6 เดือน ( 1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565) 

โครงการระดับปฐมวัย 

โครงการ งบประมาณ 
เบิก 

งบประมาณ 
รายงาน

ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 12,000 9,000 รายงานแล้ว น.ส.วรรณิศา วรราช  
2. โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนในระดับปฐมวัย 11,400 8,400 รายงานแล้ว น.ส.วรรณิศา วรราช 
3. โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

12,310 6,310 รายงานแล้ว น.ส.วรรณิศา วรราช  

รวมงบประมาณ 35,710 23,710  
 
     โครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ งบประมาณ 
เบิก 

งบประมาณ 
รายงาน

ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค ์

60,000 13,500 รายงานแล้ว น.ส.นาติยา ทัศนนิติกร 

2. โครงการพัฒนาวิชาการ 123,300 57,800 รายงานแล้ว นางรัชฎาพร สงิคิบุตร 
3. โครงการพัฒนาครสูู่ครูมืออาชีพ 108,000 36,200 รายงานแล้ว นางประกอบ ฟักขำ 
4. โครงการนิเทศภายใน 8,000 5,000 รายงานแล้ว น.ส.วิภาวรรณ สำราญกิจ 
5. โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้เรียน 88,560 12,000 รายงานแล้ว นางชวนพิศ มาจรูญ 
6 โครงการพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ 68,000 48,000 รายงานแล้ว นางสำเนียง กิจขุนทด 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 

288,054 275,354 รายงานแล้ว นายครรชิต   หมื่นแก้ว 

8. โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 )COVIC 19( 

53,080 46,730 รายงานแล้ว นางร๊อคเก็ต   เคนทวาย 

9. โครงการโรงเรียนสุจริต 16,700 4,700 รายงานแล้ว นางกุลยาวดี คำชนะ 

รวมงบประมาณ 813,694 499,284  
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