
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

คร่ึงปีแรก 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 จำแนกตามงาน/โครงการ 

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครพนม 

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงานการเบิกจ่าย
ตามโครงการ 

คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วช 1 
โครงการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

4,500 
    

นายรชตะ ขาวดี 

วช 2 
โครงการ  ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

66,300 
    

นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 3 
โครงการ ค่ายปฐมนิเทศและปรับ
พ้ืนฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และ
๔ 

10,000 
    

นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 4 

โครงการ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปี
การศึกษา 2564 

10,000 

    

นายทินกรณ์ วรกา 

วช 5 โครงการ นิเทศภายใน 5,000     นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 6 
โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

5,000 
    

นางอำนวย เคี่ยงคำผง 



ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงานการเบิกจ่าย
ตามโครงการ 

คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

วช 7 
โครงการ พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

5,500 
    

นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 8 
โครงการ พัฒนางานแนะแนวสู่การ
บริการรอบด้านเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

7,680 
    

นางพาฝัน วรกา 

วช 9 
โครงการ เปิดบ้านการเรียนรู้ Open 
House ประจำปีการศึกษา 2564 

13,100 
    

นายสมศักด์ิ เคี่ยงคำผง 

วช 10 
โครงการ พัฒนาคุณภาพงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

10,000 
    

นางพาฝัน วรกา 

วช 11 
โครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

5,000 
    

นางพาฝัน วรกา 

วช 12 
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

15,000 
    

นางพาฝัน วรกา 

วช 13 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

5,000 
    

นางธารวดี ทักขนนท์ 

วช 14 โครงการ พัฒนาห้องสมุดเพ่ือการศึกษา 100,000     นางธารวดี ทักขนนท์ 

วช 15 โครงการ สง่เสริมนิสัยรักการอ่าน 9,000     นายรชตะ ขาวดี 

รวม 271,080      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

วช 16 โครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทยด้วย
กิจกรรมคำคม(ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) 

8,300 
    นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว 



ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงานการเบิกจ่าย
ตามโครงการ 

คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

วช 17 โครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

16,546 
    นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว 

วช 18 โครงการรักษ์ภาษาไทย 8,300     นางสาวรัญญษร นามตาแสง 

วช 19 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 8,300     นางสาวรัญญษร นามตาแสง 

รวม 41,446      

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วช 20 
โครงการ แข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ (MATH CONTEST) 
ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 

8,500 
 

    
นางสาวสุนิสา ศรีนาทม 

วช 21 
โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ (Math 
Camp) ครั้งที่ 4 

34,300 
    

นางสาวสุนิสา ศรีนาทม 

วช 22 
โครงการ สง่เสริมการแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (A-math 
, Sudoku) 

9,990 
    

นางสาวธัญญลักษณ์  
ยุบลแมน 

รวม 52,790      

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วช 23 
โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

142,100 
    

นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 24 
โครงการ จัดหาและผลิตสื่อการเรียน
การสอนสาระเทคโนโลยี ประจำปี
การศึกษา 2564 

27,600 
    

นางวราภรณ์ หะไว 



ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงานการเบิกจ่าย
ตามโครงการ 

คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

วช 25 
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

213,200 
    

นางวราภรณ์ หะไว 

วช 26 โครงการ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 11,843     นางวราภรณ์ หะไว 

รวม 394,743      

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

วช 27 
โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและ
ความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

47,800 
    

นายรชตะ ขาวดี 

วช 28 
โครงการ พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
และห้องเรียนสังคมฯคุณภาพ 

111,590 
    

นายรชตะ ขาวดี 

รวม 159,390      

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
วช 29 กีฬาภายในโรงเรียน 66,800     นายคมกฤษดา ชัยมงคล 

วช 30 กีฬาภายนอกโรงเรียน 110,700     นายคมกฤษดา ชัยมงคล 

วช 31 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและฝึกซ้อมเพ่ือความเป็นเลิศ 

31,384 
    

นายคมกฤษดา ชัยมงคล 

รวม 208,884      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วช 32 
โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

193,450 
 

    นางพินีนันท์ นิตยวรรณ 
 

รวม 193,450      



ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงานการเบิกจ่าย
ตามโครงการ 

คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

วช 33 
พัฒนางานการเรียนการสอนสาระการ
งานอาชีพ 

69,947 
    นายทินกรณ์ วรกา 

รวม 69,947      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วช 34 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

53,100 
    

ครูในกลุ่มสาระฯ 

วช 35 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English 
Camp) ประจำปีการศึกษา 2564 

15,900 
    

นางเพ็ญนภา บำรุงสุข 

วช 36 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

2,400 
    นางสาวประภาภรณ์  

วรรณพันธ์ 

วช 37 โครงการสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 7,950     ครูในกลุ่มสาระฯ 

รวม 79,350      

โครงการห้องเรียน IEP 

วช 38 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้าง
เสริมประสบการณ์ทางภาษา 

 
    

นายพร้อมทรัพย์ วงคส์ุวรรณ 

วช 39 
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โครงการ IEP 

 
    

นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ 

วช 40 
โครงการจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของ
ภาษา 

 
    

นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ 



ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงานการเบิกจ่าย
ตามโครงการ 

คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

วช 41 
โครงการพัฒนา ปรับปรุง และ ซ่อมแซม 
ห้องเรียน IEP 

 
    

นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ 

รวม 1,820,000      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1 กิจกรรมวิชาการ 241,200      

 กิจกรรมค่ายวิชาการ      ครูทุกกลุ่มสาระ 

 
พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 
"กิจกรรมยุวบรรณารักษ์" 

 
    

นายรชตะ ขาวดี 

2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมฯ 180,900      

 กิจกรรมลูกเสือ , เนตรนารี      ครูประมง 

 กิจกรรมยุวกาชาด      ครูรชตะ 

 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์      ครูศิริญา 

 กิจกรรม รด.      ครูปนัดดา 

 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม 

 
    

ครูประมง 

3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
241,200 
 

     

 
กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น 

 
    ฝ่ายวิชาการ 



ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงานการเบิกจ่าย
ตามโครงการ 

คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

4 
กิจกรรมการบริการสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) 

241,200 
     

 
โครงการพัฒนาระบบ ICT โรงเรียนบ้าน
แพงพิทยาคม 

 
    นางวราภรณ์ หะไว 

5 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 
188,490 

     

 
โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 
    ฝ่ายวิชาการ 

 

รวม 1,092,990      

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
บท 1  บำรุงซ่อมแซมยานพาหนะโรงเรียน 94,000     นายทินกรณ์ วรกา 

 บท 2 
พัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

272,600 
    

นายยุทธพร พรเพชร 

บท 3 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 1,000     นางวราภรณ์ หะไว 

บท 4 การพัฒนาระบบงานธุรการ 10,340     นางวราภรณ์ หะไว 

บท 5 
งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านแพง
พิทยาคม 

41,460 
    

นายอัมพล ชาสงวน 

บท 6 โครงการเล่า ร้อง เล่น เน้นคุณธรรม 10,340     นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ 

บท 7 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

28,200 
    

นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ 

บท 8 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 23,500     นายประมง แก้วเป็นบุญ 



ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงานการเบิกจ่าย
ตามโครงการ 

คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

บท 9 
พัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมความ
ประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 

23,500 
    

นายประมง แก้วเป็นบุญ 

รวม 504,940 
 
 

    

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

บง 1 พัฒนางานแผนงาน 9,600     นางดวงเดือน อ้วนแก้ว 

บง 2 พัฒนางานการเงิน และบัญชี 42,300     นางดวงเดือน อ้วนแก้ว 

บง 3 โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 14,050     นางสาวสุนิสา ศรีนาทม 

รวม 65,950      

กลุ่มบริหารงานบุคคล       

บค 1  โครงการสง่เสริมครูและบคุลากร 131,500     นายนราวิชญ์ วงศ์เข็มมา 

รวม 131,500      

รวม 1,902,390      

 


