
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก
ที่ โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณท่ีตั้งไว (บาท) รวมงบประมาณ งบประมาณ การดําเนินการ ผูรับผดิชอบ

อุดหนุนท่ัวไปฯ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รายได (บาท) ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ

กลุมบริหารงานทั่วไป

1 โครงการปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ ส.ค.65- ม.ีค.66 46,000              34,650       80,650          58,600              ✓ นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต
2 โครงการพัฒนางานพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ ม.ิย..65- ม.ค.66 5,000                5,000            ✓ นายวิทยา แกวเปยม

3 โครงการประกันอุบัตเิหตุ พ.ค.65 -ต.ค.65 50,050       50,050          25,025              ✓ นางสาววรรตัน ภูผา

4 โครงการซอมบํารุงอาคารสถานที่ พ.ค.65 -ม.ีค.66 164,592             164,592         140,000            ✓ นายมนัส ออนสําลี

5 โครงการงานชุมชนสัมพันธ พ.ค.65 -ม.ีค.66 -                   -               ✓ นางสาววรรตัน ภูผา

6 โครงการงานเชื้อเพลิงและยานพาหนะ (กลาง) พ.ค.65 -ม.ีค.66 240,000             240,000         120,000            ✓ นายมนัส ออนสําลี

7 โครงการพัฒนาสํานักงานบริหารงานทั่วไป พ.ค.65 -ก.ย.65 3,000                3,000            3,000               ✓ นางสาววรรตัน ภูผา

8 โครงการพัฒนางานสารบรรณ พ.ค.65 -ก.ย.65 50,000              50,000          50,000              ✓ นางสาวอารีรัตน รอดมาดี

9 โครงการซอมบํารุงยานพาหนะรถโรงเรียน (ซอมบํารุงรถตู และรถ 6 ลอ ) พ.ค.65 -ม.ีค.66 70,000              70,000          65,000              ✓ นางสาวเบ็ญจมาศ รุงโรจนธีระ

10 โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ค.65 -ม.ีค.66 5,000                5,000            ✓ นางสาวเบ็ญจมาศ รุงโรจนธีระ

11 โครงการงานควบคุมภายใน พ.ค.65 -ต.ค.65 -                   -               ✓ นางสาวเบ็ญจมาศ รุงโรจนธีระ

12 โครงการงานโภชนาการและสวัสดิการรานคา พ.ค.65 -ม.ีค.66 -                   -               ✓ นางสุนันทา พันธุมิตร 

13 โครงการซอมบํารุระบบน้ําดื่ม (เปลี่ยนสารกรองและซอมแทงคน้ําใหญ) พ.ค.65-ต.ค.65 10,000              10,000          10,000              ✓ นางธัญญาเรศ จุลปานนท

15 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา พ.ค.65 -ม.ีค.66 77,912 77,912          50,000              ✓ นายมนัส ออนสําลี



รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก
ที่ โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณท่ีตั้งไว (บาท) รวมงบประมาณ งบประมาณ การดําเนินการ ผูรับผดิชอบ

อุดหนุนท่ัวไปฯ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รายได (บาท) ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ

กลุมบริหารงานงบประมาณ

1 โครงการพัฒนาสํานักงานฝายบริหารงบประมาณ ส.ค.65- ม.ีค.66 12,000              12,000          10,000              ✓ นายชัยวัฒน ภูผา

2 โครงการอบรมสงเสริมฝายบริหารงบประมาณ ม.ิย.65- ม.ค.66 8,000                8,000            ✓ นายชัยวัฒน ภูผา

3 โครงการคาสาธารณปูโภค พ.ค.65 -ต.ค.65 295,910             295,910         160,000            ✓ วาที่รอยตรีหญิง บุษปศร กาฬภกัดี

4 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565และ พ.ค.65 -ม.ีค.66 -                   -               -                  ✓ นางสาวเบ็ญจมาศ รุงโรจนธีระ

แผนพัฒนาคุณภาพ ประจําป 2565-2567



ที่ โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณท่ีตั้งไว (บาท) รวมงบประมาณ งบประมาณ การดําเนินการ ผูรับผดิชอบ

อุดหนุนท่ัวไปฯ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รายได (บาท) ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ

กลุมบริหารงานบุคคล

1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลกร ม.ิย.65- ม.ค.66 70,000              70,000          56,480 ✓ นางสาวณฐัธิดา สัญชานันท

2 โครงการพัฒนาสํานักงานบุคคล ม.ิย.65- ม.ค.66 10,000              10,000          10,000              ✓ นางสาวณฐัธิดา สัญชานันท

3 โครงการ/กิจกรรม ขับข่ีปลอดภยั  ใสใจ อุบัติภัยบนทองถนน ม.ิย.65- ม.ค.66 7,000                   7,000            ✓ นายศิวกานต ทองไพรวรรณ

4 โครงการ/กิจกรรม รูรักษ สามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย พ.ค.65- ม.ค.66 15,000                  15,000          ✓ นายจักรพันธุ จิตรเพ็ชร

5 โครงการ/กิจกรรม สงเสรมิและพัฒนา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ม.ิย.65- ม.ค.66 12,000                  12,000          ✓ นายวิทยา แกวเปยม

6 โครงการ/กิจกรรม เยาวชนวยัใส  หางไกลยาเสพติด ม.ิย.65- ม.ค.66 8,000                   8,000            ✓ นายกองภพ ธัญญเจริญ

8 โครงการจางลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ พ.ค. 65- ม.ีค.66 90,000 511,500 601,500         364,000.00        ✓ นางสาวณฐัธิดา สัญชานันท



รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก
ที่ โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณที่ตั้งไว (บาท) รวมงบประมาณ งบประมาณ การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

อุดหนุนทั่วไปฯ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รายได (บาท) ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ

กลุมบริหารงานวิชาการ

1 โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาตอ 30,000              30,000          ✓ นายเอกราช พาชัย

2 โครงการธนาคารโรงเรียน  -   ✓ วาท่ีรอยตรีหญิง เรือนขวญั พลฤทธิ์

3 โครงการนิเทศภายใน  -   3,000        3,000            ✓ นายเอกราช พาชัย

4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  -   นายณัชพล กาฬภักดี

5 โครงการสรางสื่อ นวตักรรมการวิจัยเพื่อพัฒนา และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  -   3,600                   3,600            ✓ วาท่ีรอยตรีหญิง เรือนขวญั พลฤทธิ์

6 โครงการสายใยรักบานโรงเรียน 28,000              28,000          12,000             ✓ วาท่ีรอยตรีหญิง เรือนขวญั พลฤทธิ์

7 โครงการจัดทําสื่อการเรียนรูเพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอน 136,289            136,289        136,289            ✓ นายเอกราช พาชัย

ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควดิ-19

8 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 7,000               7,000            ✓ นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ

9 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 7,000               7,000            ✓ วาท่ีรอยตรีหญิงบุษปศร กาฬภักดี

10 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20,000              9,000                   29,000          13,000             ✓ นางสาวเบ็ญจมาศ รุงโรจนธรีะ

11 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5,000               1,500                   6,500            ✓ นายชัยวฒัน ภูผา

12  โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 5,000                   5,000            ✓ นายกองภพ ธัญญเจริญ

13  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนศิลปะ 7,000               2,500                   9,500            ✓ นายกัณฑภษ พาทยโฆษิต

และหลักสูตรดนตรีทองถิ่นโรงเรียนบอกรุวิทยา ✓
14  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 5,000               1,500                   6,500            ✓ นางสุนันทา พันธมุิตร

15  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 7,000               7,000            ✓ นางสมหมาย ศรีสุข

16  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรปวช. 7,000 7,000            ✓ นางธญัญาเรศ จุลปานนท

17 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 10,000              10,000          ✓ นายเอกราช พาชัย

18 โครงการมหกรรมวิชาการ 45,000 45,000          ✓ วาท่ีรอยตรีหญิง เรือนขวญั พลฤทธิ์

19 โครงการสงเสริมความสามารถทางดานวิชาการ ศิลปหัตถกรรม 70,000 7,000 77,000          ✓ วาท่ีรอยตรีหญิง เรือนขวญั พลฤทธิ์

20 โครงการทัศนศึกษา 50,000              50,000          ✓ นายจักรพันธุ จิตรเพ็ชร

21 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน ✓ นายเอกราช พาชัย

22 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 51,500 ✓ นายจักรพันธุ จิตรเพ็ชร

25 โครงการเสริมสรางทักษะทางดานกีฬา 23,200 23,200          ✓ นายกองภพ ธัญญเจริญ

27 โครงการเยาวชนฝกอาชีพกาวไกล ศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปญญาไทยยั่งยืน 20,000 19,000 39,000 39,000             ✓ นางธญัญาเรศ จุลปานนท

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา วิทย คณิต 25,000 19,000 44,000 44,000             ✓ นายเอกราช พาชัย

29 โครงการสงเสริมและะพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ 1,000 18,000 19,000 19,000             ✓ นางสมหมาย ศรีสุข

30 โครงการกีฬาตานยาเสพติด เยาวชนวยัใส ใสใจสุขภาพ 11,000 18,000 29,000 29,000             ✓ นายกองภพ ธัญญเจริญ

31 โครงการคายสงเสริมอัจฉริยภาพเยาวชนดานภาษาไทย 1,000 18,000 19,000 19,000             ✓ นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ

32 โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน วัยใส หัวใจไฝธรรม 20,000 18,000 38,000 38,000             ✓ นายชัยวฒัน ภูผา

33 โครงการหองสมุดมีชีวติ 7,000 2,400 9,400            ✓ นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ

34 โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะเเนวเพื่อการศึกษา 6,400 6,400 ✓ นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ

35 โครงการแขงขันกีฬาประเพณี บอกรุ หญาไซ 12,000 12,000 ✓ นายกองภพ ธัญญเจริญ

36 โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของนักเรียน 40,000 40,000 ✓ วาท่ีรอยตรีหญิง เรือนขวญั พลฤทธิ์

37 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญตางๆของชาติ 3,000 1500 4,500 4,500               ✓ นายชัยวฒัน ภูผา

38 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 7000 7000 ✓ นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง

39 โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อเรียนรูแบบบูรณาการรากเหงาของชุมชน 5,000 9,000 14,000 ✓ นายชัยวฒัน ภูผา


