
รายละเอียดการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน พ.ศ.2564  วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จส้ิน 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  

1 พัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ 

ตุลาคม2563-
กันยายน2564 

330,558.00        

 1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 70,000.00 
นางสาวรุ่งกานต์ 

 ̸  22,252.00 47,748.00 
 

 2. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้

 62,000.00 
นางสาวรุ่งกานต์ 

 ̸  35,812.00 26,188.00 
 

 3. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

 14,400.00 

นางสาวรุ่งกานต์ 

̸       

 

 4. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 

 
50,000.00 

นางฐิติมา ̸      

 5. โครงการ
เสริมสร้างทักษะ
อาชีพ 

 

33,958.00 

นางชรวรรณ  ̸  8,980.00 24,978.00  

 6. โครงการพัฒนา
นักเรียนพิเศษเรียน
รวม 

 

6,000.00 

นางจีระกุล  ̸     



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จส้ิน 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  

 7. โครงการสถานสี
ขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

 5,000.00 นางสาวชุติมตี   ̸    

 8. โครงการ
ประชาธิปไตยและ
วินัยนักเรียน 

 

6,000.00 

นายวรวุฒ ิ ̸      

 9. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

24,100.00 

นางฐิติมา  ̸  1,874.00 22,226.00  

 10. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และ 
เทคโนโลยีเพื่อการ
ส่ือสาร และการ
บริหาร 

 15,000.00 นางสาวณัฐิกานต์  ̸  4,070.00 10,930.00  

 11. โครงการ EASY 
ART ศิลปะง่ายกว่า
ท่ีคิด 

 

9,000.00 
นางสาวชุติมตี 

  ̸ 7,000.00 2,000.00 
 

 12.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรม 

 43,456.00 
นางภทพร ̸     

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จส้ิน 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  

จริยธรรมและ
มารยาทไทย 

 13. โครงการหนู
น้อยน้อมนำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

11,918.00 

นางสาวกาญจนา ̸     
 

 14. โครงการสนุก
กับการเรียนรู้สู่
พัฒนาการสมวัย 

 

16,936.00 
นางสาวแก้วตา 

̸     
 

 15. โครงการสาน
สายใยปฐมวัยสู่
ผู้ปกครอง 

 

1,500.00 
นางสาวกาญจนา 

̸     
 

 16. โครงการหนู
น้อยยิ้มใส ไหว้สวย 

 
3,000.00 

นางสาวกาญจนา ̸      

 17. โครงการสาน
สายใยรักพัฒนาการ
อ่าน คิด 
วิเคราะห ์

 6,918.00 นางวิไลลักษณ์ ̸      

 18.โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
18,000.00 

นางสาวแก้วตา ̸      

 19.โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
 

   ̸ 1,000.00   



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จส้ิน 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  

 20.โครงการส่งเสริม
ทักษะภาษาไทย 

 
25,000.00 

   ̸ 25,000.00 0.00  

 21.โครงการปัจฉิม
นิเทศ 

 
 

   ̸ 9,194.00   

 22.โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย
สู่มาตรฐาน
การศึกษา 

 

72,000.00 

  ̸   
52,792.00 

19,208.00  

2 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
46,743.00 

       

  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

46,743.00 

นางวิไลลักษณ์  ̸  541.00 46,202.00  

3 
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

 
46,743.00 

       

  

โครงการพัฒนา
แผนงานและ
งบประมาณ 

 

46,743.00 

นางจริยา  ̸  14,818.00 31,925.00  

4 
กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

 
93,486.00 

       



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จส้ิน 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  

  
1.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

 
64,986.00 

นายวรวุฒิ  ̸  15,797.00 49,189.00  

  
2.โครงการงานสาร
บรรณ 

 
15,000.00 

นายวรวุฒิ  ̸     

  

3.โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
นักเรียน 

 

13,500.00 

นางวิไลลักษณ์  ̸  8,746.00 4,754.00  

 

4.ส่ิงแวดล้อมดี ชีวีมี
สุข (Zero Waste 
School) 

 

4,495.00 

   ̸ 8,400.00 -3,905.00  

 
5.โครงการสัมพันธ์
ชุมชน 

 
18,000.00 

  ̸  650.00 17,350.00  

5 งบสำรองจ่าย  14,040.00        

  

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ตามนโยบาย 
เร่งด่วนของโรงเรียน 
สพป.สฎ.2 สพฐ 
และ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 14,040.00  ̸      

6 รายจ่ายประจำ  297,580.00        



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จส้ิน 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  

   1.ค่าสาธารณูปโภค  244,580.00        

  
2. ค่าเช่าโดเมน
เว็บไซต์ 

 
3,000.00 

       

  3. ค่าวัสดุสำนักงาน 
 

10,000.00 
    110,826.00 -

100,826.00 
 

  4. ค่าครุภัณฑ์  30,000.00     15,160.00 14,840.00  

  
5. ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม 

 
10,000.00 

       

7 โครงการพิเศษ  35,000.00        

  
ปรับปรุงลวดตาข่าย
กันนก 

 
35,000.00 

  ̸     

 ปรับปรุงห้องประชุม
(ห้องโสต) 

     ̸ 29,600.00   

8 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 195,790.00   ̸  117,280.00   

           
 


