
 
 

การติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
รายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เดือน เดือน ใช้ได้ คงเหลือ การด าเนินงาน 

อุดหนุน กิจกรรม
ฯ 

รายได้
(เน้น) 

รายได้
(MEP) 

รวม เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลังด า 
เนินการ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

   1.  โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็ก(วิชาการ) 7,340    7,340      7,340 7,340     
- กิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 

                

- กิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ ์

                

- กิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

                

- กิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ 

                

รวมงบประมาณทัง้สิน้     7,340      7,340 7,340     

2. โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ 
KAPRAO Model 

3,240    3,240      3,240 3,240     

- การจัดการความรู้   
(K-Knowledge management)   

                

- การทบทวนหลังกิจกรรม  
 (A-After Action Review)   

                

- การมีส่วนร่วม (P-Participation)                  
- ความรับผิดชอบ (R-Responsibility)                  
- การลงมือกระท าแบบมีพลัง ทัศนคติและการเห็น
คุณค่า  
(A-Active and Attitude)   

                

- การจัดองค์กร (O - Organizin                 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น     3,240      3,240 3,240     
 



 
 

การติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
รายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เดือน เดือน ใช้ได้ คง 

เหลือ 
การด าเนินงาน 

อุดหนุน กิจกรรม
ฯ 

รายได้
(เน้น) 

รายได้
(MEP) 

รวม เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

ก าลังด า 
เนินการ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

3. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

1,620    1,620      1,620 1,620     

- กิจกรรมจัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

                

- กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

                

- กิจกรรมจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

                

- กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

                

รวมงบประมาณท้ังสิ้น     1,620      1,620 1,620     
รวมงบประมาณระดบัปฐมวยั     12,200      12,200 12,200     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

การติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 

ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
รายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เดือน เดือน ใช้ได้ คง 

เหลื
อ 

การด าเนินงาน 
อุดหนุน กิจกรรม

ฯ 
รายได้
(เน้น) 

รายได้
(MEP) 

รวม เม
.ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.
ค. 

ก.ย. ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

ก าลังด า 
เนินการ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

2. โครงการระดบัประถมศกึษา                 

   1.  โครงการพฒันาคณุภาพผู้เรียน(วชิาการ) 67,000    67,000      67,000 67,000     

- กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนรู้                 

- กิจกรรม นักคิดตัวน้อย                 

- กิจกรรม นวัตกรน้อย                 

- กิจกรรม เด็ก ถ.พ.ก้าวสู่ยุค IT                 

- กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา                 

- กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ---- กิจกรรม 
วิถีพุทธ 

                

- กิจกรรม สุขกายสบายใจ                 

- กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนรู้                 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น     67,000      67,000 67,000     

   2.  โครงการบริหารแบบมีสว่นร่วมโดยรูปแบบ 
KAPRAO Model (บริหารทัว่ไป) 

18,000    18,000      18,000 18,000     

- การจัดการความรู้                   

(K-Knowledge management)                   

- การทบทวนหลังกิจกรรม                  

 (A-After Action Review)                   

- การมีส่วนร่วม (P-Participation)                   



 
 

- ความรับผิดชอบ (R-Responsibility)                  
รวมงบประมาณทัง้สิน้     18,000      18,000 18,000     

   3.  โครงการพฒันาครูสูค่รูมืออาชีพ(บคุคล) 9,000    9,000      9,000 9,000     

- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและประเมินอย่างเป็นระบบ 

                

- กิจกรรมใช้ส่ือ และเทคโนดลยีท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

                

- กิจกรรมการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก                 

- กิจกรรมชมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ                 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น     9,000      9,000 9,000     

รวมงบประมาณระดบัประถมศกึษา     94,000      94,000 94,000     

รวมทั้งสิ้น      106,200      106,200 106,200     
 

 


