
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

คร่ึงปีแรก 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จำแนกตามงาน/โครงการ 

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครพนม 

ที่ โครงการ งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงาน/ 
จ่ายครึ่งปีแรก 

ดำเนินการเบิก/ 
จ่ายครึ่งปีหลัง 

คงเหลือ หมายเหตุ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วช 1 
โครงการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

4,500 2,137  2,363 
 

วช 2 
โครงการ  ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

66,300    
 

วช 3 
โครงการ ค่ายปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และ๔ 

10,000 
    

วช 4 
โครงการ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ประจำปีการศึกษา 2564 

10,000 
    

วช 5 โครงการ นิเทศภายใน 5,000     

วช 6 
โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรถาน
ศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้

5,000 
    

วช 7 
โครงการ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

5,500 
    

วช 8 
โครงการ พัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบ
ด้านเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

7,680 5,900  1,780 
 



ที่ โครงการ งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงาน/ 
จ่ายครึ่งปีแรก 

ดำเนินการเบิก/ 
จ่ายครึ่งปีหลัง 

คงเหลือ หมายเหตุ 

วช 9 
โครงการ เปิดบ้านการเรียนรู้ Open House 
ประจำปีการศึกษา 2564 

13,100 11,693  1,407 
 

วช 10 
โครงการ พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

10,000 11,693  1,407 
 

วช 11 
โครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

5,000 6,000  4,000 
 

วช 12 
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

15,000    
 

วช 13 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

5,000    
 

วช 14 โครงการ พัฒนาห้องสมุดเพ่ือการศึกษา 100,000 35,806.55  64,193.45  

วช 15 โครงการ สง่เสริมนิสัยรักการอ่าน 9,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วช 16 โครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยกิจกรรมคำ

คม(ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) 
8,300 

    

วช 17 โครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 16,546     

วช 18 โครงการรักษ์ภาษาไทย 8,300     

วช 19 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
 
 
 

8,300 

    



ที่ โครงการ งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงาน/ 
จ่ายครึ่งปีแรก 

ดำเนินการเบิก/ 
จ่ายครึ่งปีหลัง 

คงเหลือ หมายเหตุ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วช 20 
โครงการ แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ (MATH CONTEST) ครั้งที่ 4 
ประจำปีการศึกษา 2564 

8,500 
 

    

วช 21 
โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ครั้ง
ที่ 4 

34,300 1,100  33,200 
 

วช 22 
โครงการ สง่เสริมการแข่งขันทักษะความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ (A-math , Sudoku) 

9,990 
    

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วช 23 
โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

142,100 
    

วช 24 
โครงการ จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน
สาระเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 

27,600 
    

วช 25 
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

213,200 
    

วช 26 โครงการ ซ่อมบำรงุพิวเตอร์ในโรงเรียน 11,843     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

วช 27 
โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและความเป็น
เลิศทางวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

47,800 
    

วช 28 
โครงการ พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และ
ห้องเรียนสังคมฯคุณภาพ 

111,590 21,720  89,870 
 



ที่ โครงการ งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงาน/ 
จ่ายครึ่งปีแรก 

ดำเนินการเบิก/ 
จ่ายครึ่งปีหลัง 

คงเหลือ หมายเหตุ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

วช 29 กีฬาภายในโรงเรียน 66,800     

วช 30 กีฬาภายนอกโรงเรียน 110,700     

วช 31 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และฝึกซ้อมเพ่ือความเป็นเลิศ 

31,384 
    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วช 32 
โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

193,450 
 

    

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
วช 33 พัฒนางานการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพ 69,947 2,406.75  67,540.25  

รวม 69,947     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วช 34 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

53,100 14,840  38,260 
 

วช 35 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ประจำปีการศึกษา 2564 

15,900 
    

วช 36 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 2,400     

วช 37 โครงการสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 7,950 

    
 
 
 



ที่ โครงการ งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงาน/ 
จ่ายครึ่งปีแรก 

ดำเนินการเบิก/ 
จ่ายครึ่งปีหลัง 

คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการห้องเรียน IEP 

วช 38 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้างเสริม
ประสบการณ์ทางภาษา 

50,000    
 

วช 39 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการ IEP 745,400 96,936  648,104  

วช 40 โครงการจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 777,600 375,000  357,000  

วช 41 
โครงการพัฒนา ปรับปรุง และ ซ่อมแซม 
ห้องเรียน IEP 

247,000    
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1 กิจกรรมวิชาการ 241,200 216,207  24,993  

 กิจกรรมค่ายวิชาการ      

 
พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 
"กิจกรรมยุวบรรณารักษ์" 

 
    

2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมฯ 180,900 199,400  -1,850  

 กิจกรรมลูกเสือ , เนตรนารี      

 กิจกรรมยุวกาชาด      

 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์      

 กิจกรรม รด.      

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม      

3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
241,200 
 

  241,200  



ที่ โครงการ งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงาน/ 
จ่ายครึ่งปีแรก 

ดำเนินการเบิก/ 
จ่ายครึ่งปีหลัง 

คงเหลือ หมายเหตุ 

 
กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

 
    

4 
กิจกรรมการบริการสารสนเทศและการสือ่สาร
(ICT) 

241,200 
10,700  230,500  

 
โครงการพัฒนาระบบ ICT โรงเรียนบ้านแพง
พิทยาคม 

 
    

5 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 

 
188,490 

124,964  63,526  

 
โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 
    

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

บท 1  บำรุงซ่อมแซมยานพาหนะโรงเรียน 94,000 26,226.75  67,773.25  

บท 2 พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 272,600 200,000  72,600  

บท 3 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 1,000     

บท 4 การพัฒนาระบบงานธุรการ 10,340     

บท 5 งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 41,460     

บท 6 โครงการเล่า ร้อง เล่น เน้นคุณธรรม 10,340     

บท 7 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 28,200 700  27,500  

บท 8 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 23,500 16,300  7,200  

บท 9 
พัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมความประพฤติ
และระเบียบวินัยนักเรียน 

23,500 1,000  22,500 
 



ที่ โครงการ งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงาน/ 
จ่ายครึ่งปีแรก 

ดำเนินการเบิก/ 
จ่ายครึ่งปีหลัง 

คงเหลือ หมายเหตุ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

บง 1 พัฒนางานแผนงาน 9,600 1,200  8,400  

บง 2 พัฒนางานการเงิน และบัญชี 42,300     

บง 3 โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 14,050     

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

บค 1  โครงการสง่เสริมครูและบคุลากร 131,500 86,280  45,220  

รวม 131,500     

รายจ่ายประจำ 

ที่ โครงการ งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงาน/ 
จ่ายครึ่งปีแรก 

ดำเนินการเบิก/ 
จ่ายครึ่งปีหลัง 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร 
 ลูกจ้างชั่วคราว 432,000 46,000  386,000  

2. งบดำเนินงาน 
2.1 ค่าตอบแทน 50,000     

2.2 ค่าใช้สอย 
- ไปราชการ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 

 
200,000 
487,200 
 

 
198,265 
298,000 

  
1,735 

189,200 

 

2.3 ค่าวัสดุ 
- พัสดุกลาง 

 
550,000 

 
286,152.39 

  
263,847.61 

 



ที่ โครงการ งบประมาณ
จัดสรร 

ดำเนินงาน/ 
จ่ายครึ่งปีแรก 

ดำเนินการเบิก/ 
จ่ายครึ่งปีหลัง 

คงเหลือ หมายเหตุ 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าอินเตอร์เน็ต 
- ค่าน้ำประปา 
- ค่าไฟฟ้า 

 
128,400 
108,000 
660,000 

 
31,908.89 
66,615.46 
251,993.47 

  
96,491.11 
41,384.54 
408,006.53 

 

3. งบลงทุน 
 ค่าครภุัณฑ์ 103,380     

 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 702,218 448,134  254,084  

 


