
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนคลีกล้ิงพฒันาทร                                                                                                  . 
ที่                                                         วนัที่     ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓                               . 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑                . 

          (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)                                                                 . 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพฒันาทร 

                   ๑. เร่ืองเดิม   
  ตามท่ี กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์ โรงเรียนคลีกล้ิงพฒันาทรไดแ้จง้ให้
ผูรั้บผดิชอบโครงการ/ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  รายงานผลด าเนินงานโครงการ รอบท่ี ๑ 
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) รายงานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ภายในวนัท่ี ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓  
  ๒. ข้อเทจ็จริง  
  กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์ ไดรั้บการรายงานขอ้มูลจากผูรั้บผิดชอบโครงการ/ 
กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการโรงเรียนคลีกล้ิงพฒันาทร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบท่ี ๑  จ  านวน 
๒๑ โครงการ/ กิจกรรม ดงัน้ี 
  ๒.๑ โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้     จ านวน   ๒     โครงการ/ กิจกรรม 
  ๒.๒ โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ  จ านวน   ๙     โครงการ/ กิจกรรม 
  ๒.๓ โครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ   จ านวน   ๙     โครงการ/ กิจกรรม 

 ๓. ข้อเสนอ 
  ๓.๑ แจง้ฝ่าย/ งาน/ กลุ่มงาน เพื่อทราบ 
  ๓.๒ รายละเอียดปรากฏดงัเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

  ๔. ข้อพจิารณา                      

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจง้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

 
                            (นางมะยรีุ  ศรีนวล) 

                            ครู  
 
 
 
 
 



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

โรงเรียน คลีกล้ิงพฒันาทร 
 

ที ่ โครงการ/ กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
การด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ เสร็จส้ิน 
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยงัไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ตาม 
แผนปฏบิัตกิาร 

งบประมาณใช้ไป 
(31 ม.ีค.63) 

คงเหลือ 

1 ส่งเสริมทกัษะทางภาษาไทย นางมะยรีุ  ศรีนวล    9,900    

2 พฒันากระบวนการจดัการเรียนการรู้ 
(กลุ่มสาระวทิย)์ 

นางสุพิศ  บุตรดา    11000    

3 โครงการปรับปรุงหลกัสูตร(งานวชิาการ) นางสุพิศ  บุตรดา    1,000    

4 โครงการพฒันางานวชิาการ(งานวชิาการ) นางสุพิศ  บุตรดา    50,000    

5 โครงการ(คณิตศาสตร์) นางปราณี  เวยีงเหลก็    2,000    

6 โครงการกีฬา(พลานามยั) นายชาญชยั  บุณยางกรู    33,000    

7 โครงการพฒันากลุ่มสาระสังคมศึกษา
(สังคมศึกษา) 

นางสาวธวลัรัตน์  
พิสมยั 

   9,000    

8 ภาษาต่างประเทศ นางกาญจนา  วชิาชยั    6,000    

9 โครงการงานอนามยั นางสาวพิรพร  แสวง
ผล 

   18,500 10,000 8,500  

10 โครงการงานกิจการนกัเรียน นางสาวพิรพร  แสวง
ผล 

   26,000 10,000 16,000  



11 โครงการแนะแนว นางสาวกลุนาถ  ทองค า    10,000    

12 โครงการศิลปะ นายสมคัร  มนตรี    18,000 18,000   

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นางสาวพิรพร  แสวง
ผล 

   12,000    

14 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ ก ากบั 
ติดตาม ประเมินผล 

นายนพรัตน์  ชูศรีพฒัน ์    4,000    

15 พฒันางานแผนงาน+การเงิน+ พสัดุ นางมะยรีุ  ศรีนวล    7,000    

16 โครงการผลิตส่ือและนวตักรรม นางสุพิศบุตรดา    18,000    

17 โครงการพฒันาครูและบุคลากร นางปราณี  เวยีงเหลก็    44,500 20,000 24,500  

18 ทศันศึกษา นายธวชัชยั  โคตรพนัธ์        

19 โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาคีเครือข่าย นายกานต ์ เวยีงเหลก็    5,000    

20 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ นายธวชัชยั  โคตรพนัธ์    9,000    

รวมงบประมาณ 293,900    

 
 
 
 

(นายสัมพนัธ์  ไทยสรวง) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพฒันาทร 


