
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม                                                                                                  
ที ่                                วันที่     ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓                               . 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑                . 
          (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)                                                                 . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

                   ๑. เรื่องเดิม   
  ตามท่ี งานแผนงาน  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  รายงานผลด าเนินงานโครงการ รอบท่ี ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม 
๒๕๖๓) รายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
  ๒. ข้อเท็จจริง  
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ได้รับการรายงานข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบท่ี ๑  จ านวน ....๕๑.... 
โครงการ/ กิจกรรม ดังนี้ 
  ๒.๑ โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว     จ านวน ....๑.... โครงการ/ กิจกรรม 
  ๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน ...๒๕... โครงการ/ กิจกรรม 
  ๒.๓ โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ   จ านวน ...๒๕... โครงการ/ กิจกรรม 

 ๓. ข้อเสนอ 
  ๓.๑ แจ้งฝ่าย/ งาน/ กลุ่มงาน เพ่ือทราบ 
  ๓.๒ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ๔. ข้อพิจารณา                      

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 
                            (นางวิจิตรา ราษี) 

                         งานแผนงาน 
  



 
 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินการ งบประมาณ(บาท) 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ท า 
งบประมาณ ใช้ไปแล้ว คงเหลือ 

1 โครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางอันชลี  แก้ววรรณา      140,000 0 140,000 
2 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ นางสาวอชิราภรณ์ ยอดกุล      40,000 4,340 35,660 
3 โครงการส่งเสริมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน นางอันชลี  แก้ววรรณา   



 11,000 0   
4 โครงการพัฒนาฝ่ายวิชาการ นางอันชลี  แก้ววรรณา      50,000 39,553 10,447 
5 โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวอชิราภรณ์ ยอดกุล      7,000 0 7,000 
6 โครงการพัฒนางานวัดผล นายอุดร การะเกษ      73,050 73,050 0 
7 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่อัจฉริยะภาพ นางจุฑารัตน์  ผิวงาม      59,000 43,000 16,000 
8 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย นางสาวดุษฏี  บรรพชาติ      14,000   14,000 
9 โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน นางสุนันท์ ค าปลิว      17,000 9,527 7,473 
10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน IS นางอัมพร สมปาน      2,000 0 2,000 
11 โครงการพัฒนางานแนะแนว นางสาวดุษฏี  บรรพชาติ      31,000 17,000 14,000 

12 
โครงการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนทีมีความต้องการ
พิเศษ 

นางสาวสาวิตรี แก้วพวง     
 4,000 0 4,000 

13 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นางบัวทอง เบ็ญมาศ      18,000 0 18,000 
14 โครงการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ ไร้พรมแดน นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง      40,000 0 40,000 
 
 
         



โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินการ งบประมาณ(บาท) 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ท า 
งบประมาณ ใช้ไปแล้ว คงเหลือ 

15 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

นางอัมพร  สมปาน     
 8,000 0 8,000 

16 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา      51,000 20,000 31,000 

17 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระฯศิลปะ นางสาวมาลีวัลย์ สมใจ      47,000 0 47,000 
18 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระฯภาษาไทย นางศศิวิมล พุทธวงค์      17,000 0 17,000 
19 โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ นางสาวปัญจรัตน์ โลมะบรรณ ์      5,000 0 5,000 
20 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายธรรมนันท์ จันดี      18,000 13,000 5,000 
21 โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ นายฤทธิรุทธ  สุภกุล      74,000 20,000 54,000 
22  โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ นายบัณฑิตย์  คมไสย์      27,000 0 27,000 
23 โครงการกิจกรรมวิชาการ นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง      40,000 0 40,000 
24 โครงการพัฒนาพัฒนาผู้เรียน นางอัมพร  สมปาน      100,000 49,896 50,104 
25 โครงการทัศนศึกษา นางสุนันท์  ค าปลิว 



  209,220 208,850 370 
26 โครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ นายบุญร่วม ราษี   



 130,890 0 130,890 
 
 
 
 

  



โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินการ งบประมาณ(บาท) 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ท า 

งบประมาณ ใช้ไปแลว้ คงเหลือ 

27 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน น.ส.ปัญจรัตน์โลมะบรรณ์      75,000 0 75,000 

28 พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวชนัญชิดา นารี      20,000 10,000 10,000 

29 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์   

นายโกวิท   วันศรี   


  30,000 
5,000 25,000 

30 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นางณัฐสุดา สืบวงศ์      15,000 10,000 5,000 

31 โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป นายฤทธิรุทธ  สุภกุล      90,000 0 90,000 

32 โครงการชุมชนสัมพันธ์งานภาคีเครือข่าย นายบัณฑิต  คมใส      10,000 7,500 2,500 

33 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม นายศิษฎ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา      118,000 73,206 44,794 

34 โครงการบริการน้ าดื่ม นายเสกสรร  สายเสน      15,000 0 15,000 

35 โครงการส่งเสริมสุขภาพชาว ก.ล.ค. นางสาวพัทธเนติห์ ทองบาง      10,000 0 10,000 

36 โครงการงานประชาสัมพันธ์ นางสาวชุติมา ไชยจันทร์      15,000 3,120 11,880 

37 โครงการพัฒนาห้องบริการแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล น.ส.ณพัชชนันท์โพธิ์วัฒน์     


20,000 0 20,000 

38 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะและน้ ามันเชื่อเพลิง นายศิษฎ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา      20,000 2,600 17,400 

39 โครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา นางศศิวิมล  พุทธวงศ ์           100,000  10,640 89,360 



โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินการ งบประมาณ(บาท) 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ท า 

งบประมาณ ใช้ไปแลว้ คงเหลือ 

40 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ นางศศิวิมล  พุทธวงศ ์            20,000  0 20,000 

41 โครงการศึกษาดูงาน นายบุญร่วม  ราษ ี            80,000  0 80,000 

42 โครงการพัฒนาฝ่ายบุคคลและแผน นางวิจิตรา ราษี            90,000  9,836 80,164 

43 โครงการพัฒนางานธุรการ นางสาวสุกัญญา  อ าคาคูณ            10,000  0 10,000 

44 โครงการงานสารสนเทศโรงเรียนและควบคุมภายใน นางสาวนัชธิดา พิมอุทา            10,000  0 10,000 

45 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน นางวิจิตรา ราษี            36,000  17,870 18,130 

46 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางสาวนันทัษภรณ์  พิมพ์
พงษ์ 

  


  
1,049,018 - - 

47 
โครงการพัฒนาและปรับซ่อมพัสดุและครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 

นายธรรมนันท์  จันดี   


  53,000 
- - 

48 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานงบประมาณ น.ส.นันทัษภรณ์  พิมพ์พงษ์      440,000 - - 

49 โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงบประมาณ 
นางสาวนันทัษภรณ์  พิมพ์
พงษ์ 

    


75,000 
0 75,000 

50 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นางวิจิตรา ราษี      206,050 43,260 162,790 

51 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ นางณัฐสุดา   สืบวงศ ์      10,500 0 10,500 
 


