
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

 

รายงานการกำกับ ติดตาม 
การดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 



สรุปงาน/โครงการความสอดคล้องและรายละเอียดงาน/โครงการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ
ได้ครบ 

ดำเนินการ
ได้ไม่ครบ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินนอก

งบประมาณ 
1 โครงการสง่เสริมเด็กมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย และด้านอารมณ์จิตใจ 
 

 √  20,000  นางเริงฤดี กมลคร   
นางกุหลาบ  ดอนชัย     
น.ส.ชลลัดดา  บรรพรม 

2 โครงการสง่เสริมเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

 √  5,000  นางกุหลาบ  ดอนชัย     
นางเริงฤดี กมลคร   
น.ส.ชลลัดดา  บรรพรม 

3 โครงการสง่เสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

 √  10,000  นางเริงฤดี กมละคร  
นางกุหลาบ  ดอนชัย     
น.ส.ชลลัดดา  บรรพรม 

4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  

  √ 1,500  นางสาวอรยุพา  พล
โสดา นายแผน ปัญญา  
นางเริงฤดี กมลคร   

5 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
 

 √  2,000  นางทิพวรรณ บรรพบุตร  
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส   
นางเริงฤดี กมลคร   
นายสันติ โทฮาด 

6 โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 √  25,490  นางทิพวรรณ บรรพบุตร    

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- สะเต็มศึกษา - ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

     นางทิพวรรณ บรรพบุตร  
และครูประจำชั้น 

 กิจกรรมที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70 

     นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
และครูประจำชั้น 

 กิจกรรมที่ 3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     นางสาวอรยุพา พลโสดา  
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมตามนโยบาย
เก่ียวกับงานวิชาการ 

     น.ส.ผ่องพรรณ เพียรมงคล  
นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์   
นายนิติกรณ์ นารี 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนิเทศภายใน      น.ส.อรยุพา  พลโสดา  
นางกุหลาบ  ดอนชัย     
นางอุไรวรรณ ชูศรีย่ิง 

7 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการ 
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
โดยใช้ DLTV,DLIT ในการเรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรม 

 √  10,000  นายสันติ โทฮาด  นาง
ทิพวรรณ บรรพบุตร  
นายกมล  มุนตะทุม   

8 โครงการสง่เสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้  ศึกษาแหลง่เรียนรู ้
ภายใน และภายนอก 

 √  10,000  นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
น.ส.ผ่องพรรณ  เพียรมงคล  
นางสาวสมใจ  คำคง 

 

 

 

 



(ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ
ได้ครบ 

ดำเนินการ
ได้ไม่ครบ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินนอก

งบประมาณ 
 กิจกรรมที่  1  ห้องสมุด 

- กิจกรรมห้องสมุด(รักการอ่าน)    
- กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 
- กิจกรรมอ่านสนุกทุกเวลาว่าง     
- กิจกรรมท่องบทอาขยาน  
–กิจกรรมบิงโกเกม  
–กิจกรรมแปลงคำเป็นจำนวน  
–กิจกรรมตบการ์ดคำศัพท์  
–กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน  
-กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา 

     นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
นางอุไรวรรณ ชูศรีย่ิง 
น.ส.ผ่องพรรณ  เพียรมงคล  
นางสาวสมใจ  คำคง 
น.ส.จันทิมา ใจจุลละ 

 กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อหนังสือห้องสมุด - สื่อ
ห้องสมุด (หนังสือ,สื่อการสอน) 

     นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส    
นางสาวสมใจ  คำคง 

 กิจกรรมที่ 3 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้      นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส    
นางสาวสมใจ  คำคง 

 กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์ห้องสมุด      นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส    
นางสาวสมใจ  คำคง 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประเมินผล      นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส    
นางสาวสมใจ  คำคง 

9 โครงการสง่เสริมและพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา(วันสำคัญ) 

 √  ๒0,000  น.ส.สายใจ  พวงเพชร 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ และวันสุนทรภู่ 

     น.ส.ผ่องพรรณ  เพียรมงคล  

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ      น.ส.สายใจ  พวงเพชร  
 กิจกรรมที่ 3 วันวิทยาศาสตร์      นางฉริสา จุลทะกอง 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันคริสต์มาส      น.ส.ไพวรรณ มณีศร ี
 กิจกรรมที่ 5  การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

ปัจฉิมนิเทศกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
     น.ส.สายใจ  พวงเพชร  

นายพยอม โพนไสว  
 กิจกรรมที่ 6  การจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย      นางเริงฤดี กมลคร   

นางกุหลาบ  ดอนชัย     
น.ส.ชลลัดดา บรรพรม 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 

 √  10,500 
 

นายพิชิตชัย ดอนสิน
บูรณ์ 

 กิจกรรมที่ 1 การบันทึกงานโปรแกรม
บริหารงานวิชาการ และจัดหา แบบ ปพ. 
ต่างๆ 

    

 

นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
 

 กิจกรรมที่ 2 โปงลางโมเดล 
(NT,O-NET ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ๔ กลุ่ม
สาระหลัก)กิจกรรมค่ายวิชาการ 

    

 

น.ส.อรยุพา  พลโสดา  
นางฉริสา จุลทะกอง 
ครูประจำกลุ่มสาระ 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ RT (แพรวาโมเดล) 

     นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส  
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

 

 



(ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ
ได้ครบ 

ดำเนินการ
ได้ไม่ครบ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินนอก

งบประมาณ 
 กิจกรรมที่ 4 วัดและประเมินผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 1,2 
     นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์ 

น.ส.ชนกฤทัย หาญอาษา 
นายนิติกรณ์ นารี 

11 โครงการสง่เสริมศิลปะ ดนตร ี  √  3,000  นางสาวอรยุพา พลโสดา   
นายสุรชัย  ไกรหลง 

12 โครงการสง่เสริมระบบงานพัสดุ  √  123,000  นายพยอม โพนไสว    
นายสันติ โทฮาด 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียน 

     นายพยอม โพนไสว  
 

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์   - 
จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี  

     นายพยอม โพนไสว  

 กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างอาหารกลางวัน      นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์  
นางกุหลาบ  ดอนชัย      

 กิจกรรมที่ 4 จัดทำทะเบียนบัญชีวัสดุ-
ครุภัณฑ์ 

     นางสาวไพวรรณ มณีศร ี

 กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 

     นายพยอม โพนไสว  

 กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

     นายพยอม โพนไสว 

 กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อหนังสือเรียน      นายพยอม โพนไสว 
 กิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงซ่อมแซมรถตู้

โรงเรียน 
     นายพยอม โพนไสว 

 กิจกรรมที่ ๙ ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ สรุป รายงานโครงการ  

     นายพยอม โพนไสว 

13 โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ √   612,042  นางฉริสา จุลทะกอง  
1๔ โครงการสง่เสริมระบบงานการเงิน  

และบัญชี  
√   1,000  นางฉริสา จุลทะกอง 

นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
1๕ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ  

ประจำปี 256๔ 
√   2,000  นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

1๖ โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา   √   นายพยอม โพนไสว 
1๗ โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบคุลากร

ทางการศึกษา 
  √ 30,000  นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

1๘ โครงการจัดจ้างครูอัตราจ้าง  
และนักการภารโรง 

 √  210,000  นางกุหลาบ ดอนชัย     

1๙ โครงการเดินทางไกล  เข้าค่ายพักแรม 
ลูกเสือ – เนตรนารีและยุวกาชาด 

  √ 13,000  นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

 กิจกรรมที่ 1 เดินทางไกลและสะกดรอย 
ลูกเสือสำรอง 

     นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส   
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ  

 กิจกรรมที่ 2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ  
และยุวกาชาด 

     นายนิติกรณ์ นารี   
น.ส.อรยุพา  พลโสดา   

 กิจกรรมที่ 3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ ่

     นายแผน ปัญญา   
นายสันติ โทฮาด 

 



(ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ
ได้ครบ 

ดำเนินการ
ได้ไม่ครบ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินนอก

งบประมาณ 
 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญ

ประโยชน์ 
     น.ส.อรยุพา  พลโสดา   

 กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมลูกเสือเตรียมสำรอง
(JUNIOR SCOUT) 

     นางเริงฤดี กมลคร   
น.ส.ชลลัดดา  บรรพรม 

๒๐ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่   √ 55,000  น.ส.อรยุพา พลโสดา 
 กิจกรรมที่ 1 การทัศนศึกษานอก

สถานศึกษา  สายชั้นอนุบาล 
     นางกุหลาบ ดอนชัย 

 กิจกรรมที่ 2 การทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา  สายชั้น ป.1 – ป.3 

     นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 

 กิจกรรมที่ 3 การทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา  สายชั้น ป.4 – ป.6 

     นางสาวอรยุพา พลโสดา 

 กิจกรรมที่ 4 การทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา  สายชั้น ม.1 – ม.3 

     นางสาวไพวรรณ มณีศร ี

๒๑ โครงการปรับปรงุสภาพแวดล้อม  
และภูมิทัศน์ 

 √  10,000  นายสันติ โทฮาด 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักษ์พงไพร      นายสันติ โทฮาด 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม 5 ส      นายสันติ โทฮาด 
2๒ โครงการสง่เสริมการพัฒนากรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และผู้ปกครอง 

 √  5,000  นายพยอม โพนไสว 

 กิจกรรมที่ 1  ประชุมกรรมการ
สถานศึกษา 

     นายพยอม โพนไสว 

 กิจกรรมที่ 2  ประชุมผู้ปกครอง      นายพยอม โพนไสว 
 กิจกรรมที่ 3  อบรมสัมมนา(ศึกษาดูงาน)      นายพยอม โพนไสว 
2๓ โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน   √ 500  นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส    

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
2๔ โครงการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค ์
 √  10,000  นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส    

นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 
 กิจกรรมที่ 1 วันก่อต้ังโรงเรียน ๑๓ 

มิถุนายน ๒๔๖๕ 
     นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  

นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมน้องไหว้พ่ี  

พ่ีไหว้น้อง 
     นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  

นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 
 กิจกรรมที่ 3 วันสำคัญเก่ียวกับชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์วันข้ึนปีใหม่  
วันเด็กแห่งชาติ วันไหว้ครู 

     นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

 กิจกรรมที่ 4 สวดมนตร์วันศุกร์      นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

 กิจกรรมที่ 5 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

     นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

 กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมออมทรัพย์      น.ส.ชนกฤทัย หาญอาษา   
 กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน      น.ส.ชนกฤทัย หาญอาษา  

น.ส.จันทิมา ใจจุลละ 
 



(ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ
ได้ครบ 

ดำเนินการ
ได้ไม่ครบ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินนอก

งบประมาณ 
2๕ โครงการพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 √  6,440  น.ส.ชนกฤทัย หาญอาษา  

นางสาวสมใจ  คำคง  
นายกมล  มุนตะลุม 

 กิจกรรมที่ 1  สารสนเทศ      น.ส.ชนกฤทัย หาญอาษา   
 กิจกรรมที่ 2  ข้อมูลนักเรียน      นายกมล  มุนตะลุม    

นางสาวสมใจ  คำคง 
 กิจกรรมที่ 3  ประชาสัมพันธ์      นางทิพวรรณ บรรพบุตร 

นางสาวสมใจ  คำคง  
นายกมล  มุนตะลุม 

 กิจกรรมที่ 4  สำรวจประชากรวัยเรียน      นายกมล  มุนตะลุม    
นางสาวสมใจ  คำคง 

 กิจกรรมที่ 5  รับนักเรียน      นางกุหลาบ ดอนชัย 
2๖ โครงการสง่เสริมระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
√ 

 
 1,000  น.ส.ไพวรรณ มณีศร ี

 กิจกรรมที่ 1 การเย่ียมบ้าน      นางสาวไพวรรณ มณีศร ี
 กิจกรรมที่ 2 ปัจจัยพ้ืนฐาน  

 
   นางฉริสา จุลทะกอง  

นางสาวสมใจ  คำคง 
2๗ โครงการสง่เสริมระบบบรหิารทั่วไป 

และงานสารบรรณ 
 √  3,000  นายกมล มุนตะลุม       

นางสาวสมใจ  คำคง 
๒๘ โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ  √  10,000  นายนิติกรณ์ นารี   

นายแผน ปัญญา  
นางกุหลาบ ดอนชัย 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส   

 กิจกรรมที่ 1   อนามัยโรงเรียน       นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
 กิจกรรมที่ 2   ประกันอุบัติเหตุ            นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์ 

 กิจกรรมที่ 3   ยาเสพติด/โรงเรียนสีขาว      นายแผน ปัญญา 
 กิจกรรมที่ 4  การแข่งขันกีฬาภายใน      นายนิติกรณ์ นารี 
 กิจกรรมที่ 5  การแข่งขันกีฬาโซน/กลุ่ม

เครือข่ายฯ/สพป.กส.1 
     นายนิติกรณ์ นารี 

 กิจกรรมที่ 6  สภานักเรียน/กิจกรรมสภา
นักเรียน 

     นายแผน ปัญญา   
น.ส.สายใจ  พวงเพชร  
นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์ 

 กิจกรรมที่ 7  อาหารกลางวัน      นางกุหลาบ ดอนชัย 
 กิจกรรมที่ 8  การประเมินโครงการ      นางกุหลาบ ดอนชัย  

นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
๒๙ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย √   5,000  นายแผน ปัญญา  

นายสันติ โทฮาด 
นางสาวสมใจ  คำคง 

๓๑ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๘ ปีออม
สินอิ่มน้ีเพ่ือน้อง 

 √   100,000 นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส   

 

 



(ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ
ได้ครบ 

ดำเนินการ
ได้ไม่ครบ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินนอก

งบประมาณ 
๓๒ โครงการอาหารกลางวันและ 

อาหารเสริมนม 
√     นางกุหลาบ ดอนชัย  

นางเริงฤดี กมละคร 
 กิจกรรมที่ 1 อาหารกลางวัน     1,240,000 นางกุหลาบ ดอนชัย  
 กิจกรรมที่ 2 อาหารเสริม(นม)      นางเริงฤดี  กมลคร 
๓๓ โครงการสง่เสริมการออกกำลังกายและ

ป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา 
 √   15,000 นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

นายแผน ปัญญา   
นายนิติกรณ์ นารี 

ค่าสาธารณูปโภค 110,000 -  
งบสำรองจ่าย ๗๑,๗70 -  

รวมทั้งสิ้น 68๖,๒00 1,355,000 2,041,200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


