
รายละเอียดตดิตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
(ข้อมลู 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

 
 โครงการ งบประมาณ  เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มบริหารวชิาการ จำนวน 21 โครงการ 

1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

27,000 2,200 25,000 น.ส.พรทิพย์ จงรักษ์ 

2 โครงการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 1,100 18,900 น.ส.พรทิพย์ จงรักษ์ 
3 โครงการยกสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพือ่พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และ 3Rs8Cs 

15,000 10,000 5,000 ว่าที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธญัวัฒนยิง่  
น.ส.นภาภรณ์ รักษามาตย์ 
นางสาวศศิธร ใจพินิจ 

4 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ พัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
3Rs8Cs  

7,000 5,000 2,000 น.ส.สิริลักษณ์ น้ำใส  

5 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ พัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
3Rs8Cs 

23,500 21,500 2,000 นางสุจิตรา  สุภากริต 
น.ส.ภคนันท์รัตน์  สมบัตวิงค์ 

6 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 3Rs8C 

1,500 500 1,000 นางอมรรัตน์ หิรญัรัตน ์
นางพรวิมล พิสมัย  
น.ส.รัตติกร เรือนเพ็ชร์ 
น.ส.มนัญชยา มีแสง 

7 โครงการยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู ้กลุม่
สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ เพื่อพฒันา
ผูเ้รยีนสูก่ารเรยีนรูใ้น ศตวรรษที่ 21 และ 
3Rs8Cs 

24,000 4,000 20,000 น.ส.ศิริพร นาใจยงค ์

8 โครงการยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู ้กลุม่
สาระการเรียนรูศ้ิลปะเพื่อพฒันา ผูเ้รียนสูก่าร
เรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และ 3Rs8Cs 

8,700 5,700 3,000 นายประพัฒน์ ภวูธน  

9 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพ่ือ 
พัฒนาผู้เรียนสูก่ารเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 และ 3Rs8Cs 

5,000 5,000 - นางพรวิมล  พิศมัย  

 



1 โครงการ งบประมาณ  เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
10 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล 
ศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 และ 3Rs8Cs 

9,500 4,000 5,500 
น.ส.พัชรพร  พสิษฐ์พรพงศ ์
นายณัฐพล  จุย้หมื่นไวย ์ 

11 โครงการนิเทศเพื่อการศึกษาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

15,000 5,000 10,000 
น.ส.พัชรพร  พสิษฐ์พรพงศ ์
นายณัฐพล  จุย้หมื่นไวย ์ 

12 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มาตรฐาน 5,000 5,000 - น.ส.พรทิพย์ จงรักษ ์
13 โครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้น 
เรียน 

5,000  5,000 น.ส.ภคนันท์รัตน์  สมบัตวิงค์ 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ม ี
ความต้องการพิเศษ 8,250 5,200 3,000 

นางสุจิตรา  สุภากริต 
นางอรอนงค์  โกธา 
น.ส.ดาว ยผีาสุข 

15 โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ  20,000 20,000 - น.ส.นุจรี  แก้วบริบัติ 
16 โครงการสานสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน

ระดับปฐมวัย  
2,000  2,000 

นางราตรี  กลั่นประโคน 
น.ส.ฉัตรทิศา พวงราช 

17 โครงการเสริมศักยภาพหนูน้อยปฐมวัน  28,000 13,000 15,000 น.ส.รัตติกร  เรือนเพ็ชร์ 
18 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน 

เล่านิทานคนเก่ง  
2,000 2,000 - 

น.ส.อุลัยวรรณ  ไชยฮะนิจ  
นางราตรี กลั่นประโคน  

19 โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร ์
2,000 2,000 - 

น.ส.วรรณ ี กันจะนะ  
น.ส.รัตติกร  เรือนเพ็ชร์  

20 โครงการยุวบัณฑิต 
9,000 8,500 500 

น.ส.วรรณี  กันจะนะ 
น.ส.อุลัยวรรณ ไขยฮะนิจ  

21 โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง  
96,000 - 96,000 

น.ส.วรรณี  กันจะนะ 
น.ส.ศิริพร นาใจยงค์  

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 331,450 119,700 211,900  
 

 โครงการ งบประมาณ  เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 2 โครงการ  

1 โครงการพัฒนาบุคคลากร 402,200 223,200 179,000 นางวาสนา  เป็งวันปลูก 
2 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
92,500 92,500 - นางวาสนา  เป็งวันปลูก  

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบคุคล 494,200 315,700 179,200  
 



 โครงการ งบประมาณ  เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ 

1 โครงการบริหารเงินและพัสด ุ 1,000 1,000 - นางสาวนภาภรณ์ รักษามาตย ์
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 1,000 1,000 -  

 โครงการ งบประมาณ  เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ จำยนวน 18 โครงการ 

1 โครงการแหล่งเรียนรู้และปรบัปรงุ 
ซ่อมแซม แหล่งเรียนรู้/อาคาร/สถานที ่

255,500 255,500 - ว่าที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธญัวัฒนยิง่  
นายณัฐพล  จุย้หมื่นไวย์ 

2 โครงกาโรงเรียนวีถีพุทธ 67,000 20,000 47,000- น.ส.พัชรพร พสิษฐ์พรพงศ์  
น.ส.นุจรี แก้วบริบัติ 
น.ส.ภรณ์อริยา มีแสง  

3 โครงการวันสำคัญของไทย  26,000 25,500 500 นางวิไล  กระแจะจันทร ์
น.ส.ฉัตรทิศา พวงราช 

4 โครงการมหาบุศย์สุจริต 
(โรงเรียนสุจริต) 

6,000 5,500 500 นายประพัฒน์พงศ์  ภูวธน 
น.ส.ธนภรณ์ บินไชยะ  
นางราตรี  กลั่นประโคน  

5 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 2,000 3,000 น.ส.นภาภรณ์  รักษามาตย ์
นางราตรี  กลั่นประโคน  

6 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือ 
กับชุมชน/องค์กร/บ้าน/วัด (บวร) 

33,900 15,900 18,000 ว่าที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธญัวัฒนยิง่  
น.ส.นภาวรรณ ยุบลชู  

7 โครงการระบบควบคุมภายใน  940 940  ว่าที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธญัวัฒนยิง่ 
น.ส.นภาวรณ์  กลั่น 

8 โครงการระบบควบคุมภายใน  940  940 ว่า ที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธญัวัฒนยิง่ 
10 โครงการควบคุมดูแลจัดหาและ 

บํารุงรักษายานพาหนะโรงเรียน 
56,000 1,000 55,00 น.ส.พัชรพร พสิษฐ์พรพงศ์  

น.ส.รัตติกร  เรือนเพชร์  
น.ส.ศศิธร นายใจยงค ์

11 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน 

60,323 60,0323 - ว่า ที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธญัวัฒนยิง่ 

12 โครงการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 45,000 35,000 - ว่า ที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธญัวัฒนยิง่ 
13 โครงการมหาบุศย์ ส่งหนูสู่ฝนั 4,000 4,000  น.ส.วรรณี  กันจะนะ 

น.ส.อลุัวรรณ  ไชยฮะนิต  
14 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000 10,000  ว่า ที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธญัวัฒนยิง่ 

นายณฐัพล  จุย้หมื่นไวย ์
15 โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด 1,000 500 500 น.ส.อมรัตน์ หริัญรัตน ์
16 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 12,000 10,000 2,000 น.ส.อังคณา  เปล่งวาจา 



 

17 โครงการมหาบุศยถ์ิ่นของเรา 5,000 1,000 4,000 น.ส.นภาภรณ์ รักษามาตย ์
18 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  150,000 1,000 149,000 น.ส.วรรณี  กันจะนะ  
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 583603 436168 75940  

 


