
รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละที่ได้ ร้อยละ 
(ที่ต้ังไว้) 

ระดับ 
 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 

1 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 40,000 30 ก.ย. 64 ✓  ครูปริญญา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 25,000 30 ก.ย. 64 ✓  ครูราตรี 87 80 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
3 กิจกรรมพ่ีสอนน้องลองเล่นหุ่นยนต์ 35,000 30 ก.ย. 64 ✓  ครูนลทวัฒน์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 
4 กิจกรรมฉลาดสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติด้วย

ทักษะสังคมศึกษา GCAT  
10,000 30 ก.ย. 64 ✓ 

 
ครูวิไลวรรณ์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 

5 กิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลกและวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

7,500 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

ครูอริสรา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย 10,000 30 ก.ย. 64 ✓  
ครูวิชุดา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 
7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูน

คุณภาพผู้เรียน 
10,000 30 ก.ย. 64 ✓ 

 
ครูนิษฐิดา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 

8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

80,000 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

ครูนิษฐิดา 90 92 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

9 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 5,000 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

ครูอริสรา - - - ด าเนินการ จดักิจกรรม
ออนไลน์ ไม่ใช้งบ 

 
   



รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1 กิจกรรมประชุมศุกร์สัปดาห์ 5,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ. ธีรพงษ์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

2 กิจกรรม 1 วันพระ 1 ชั้นเรียน - 30 ก.ย. 64 ✓  อ. ธีรพงษ์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

3 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม 20,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.นภานันท์ 80 95 ดีเลิศ  
4 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ทางพระพุทธศาสนา 18,000 30 ก.ย. 64 ✓  

อ.นภานันท์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

5 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมชุมนุม 10,000 30 ก.ย. 64 ✓  
อ.กฤษณะ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 
6 ส่งเสริมความดีของหายได้คืน 700 30 ก.ย. 64 ✓  อ.วิไลวรรณ์ 80 95 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกัน

โรคไข้เลือดออก 
8,020 30 ก.ย. 64 ✓ 

 
อ.ปัทมาวดี - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 

8 กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบเขตพ้ืนที 1,900 30 ก.ย. 64 ✓  
อ.ราตรี - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 
9 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 5,300 30 ก.ย. 64 ✓  

อ.ราตรี - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

10 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 20,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ราตรี 80 100 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
11 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 5,000 30 ก.ย. 64 ✓  

อ.ราตรี - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

 



รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 

12 กิจกรรมมุฑิตาบูชาครู 2,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ราตรี 80 100 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
13 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 15,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.รุ่งนภา 80 100 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
14 ขับข่ีปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 11,815 30 ก.ย. 64 ✓  อ.นลทวัฒน์ 80 86 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
15 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน 10,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ธีรพงษ์ 80 91.75 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1 กิจกรรมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม  20,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ปริญญา 80 83 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
2 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้

พระพุทธศาสนา  
16,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ธีรพงษ์ 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียน  

150,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.นลทวัฒน์ 80 82 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

4 กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา 52,952 30 ก.ย. 64 ✓  อ.จิรวัฒน์ 80 85 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
5 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม 80,039 30 ก.ย. 64 ✓  อ.สมนึก 80 86.67 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
6 กิจกรรมประเมินห้องห้องเรียน/ส านักงาน/

ห้องบริการ/อาคารประกอบ 5 ส 
ไม่ใช้งบ 30 ก.ย. 64 ✓ 

 
อ.จิรวัฒน์ 80 85 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

7 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

4,300 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

อ.จิรวัฒน์ 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

8 กิจกรรมงานจุดวางถังขยะและอุปกรณ์ตัด
หญ้า 

14,000 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

อ.จิรวัฒน์ 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

9 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหลังอาคาร 3  104,767 30 ก.ย. 64 ✓  อ.จิรวัฒน์ 80 83.33 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
 

 

 



รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ต่อ) 

10 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงาน รอง
ผู้อ านวยการ 

9,800 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

อ.จิรวัฒน์ 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

11 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหอประชุม 27,850 30 ก.ย. 64 ✓  อ.สมนึก 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

12 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาอาคารเรือนรับรอง 4,600 30 ก.ย. 64 ✓  อ.สมนึก 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

13 กิจกรรมส่งเสริมระบบงานโสตทัศนูปกรณ์  50,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ชัยวัฒน ์ 80 85 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
14 กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน 25,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.นลทวัฒน์ 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการ 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่ม
วิชาการ 

80,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.นิษฐิดา 80 100 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.นิษฐิดา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

3 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 60,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.นิษฐิดา 80 100 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
4 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน 
2,000 30 ก.ย. 64 ✓ 

 
อ.นภานันท์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 

5 กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

34,620  ✓ 
 

อ.ปรมินทร์ 80 86.6 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

6 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(รักความเป็นไทยร่วม
ใจสามัคคี) 

4,500 31 มี.ค. 64 ✓ 
 

อ.ปรมินทร์ 80 86.6 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

7 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน 5,300 31 มี.ค. 64 ✓  
อ.กนกรัตน์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 
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โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการ (ต่อ) 

8 กิจกรรมการรับนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 
ปีการศึกษา 2564 

3,500 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

อ.ทัศนีย์
วรรณ 

80 100 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

9 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  47,000 30 ก.ย. 64 ✓  
อ.ภูวดล - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 
10 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใต้

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19 
60,000 30 ก.ย. 64 ✓ 

 
อ.รัชนีวรรณ 90 93.33 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

11 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 15,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.รัชนีวรรณ 90 93.33 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
12 กิจกรรมพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 33,500 30 ก.ย. 64 ✓  อ.วิไลวรรณ์ 80 83.33 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
13 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยใน

โรงเรียน  
10,000 30 ก.ย. 64 ✓ 

 
อ.ปัทมาวดี 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

14 กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์และสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

540 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

อ.วิไลวรรณ์ 80 93.33 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

15 กิจกรรมพัฒนาสื่อภาพถ่ายกิจกรรม
โรงเรียน 

46,680 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

อ.วุฒิไกร 80 93.33 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

16 กิจกรรมงานยานพาหนะ 12,500 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ธีรพงษ์ 90 95 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 



 
รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการ (ต่อ) 

19 กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25,000 30 ก.ย. 64 ✓  
อ.นภานันท์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 
20 กิจกรรมจัดท าคู่มือนักเรียน 2,385 30 ก.ย. 64 ✓  

อ.วุฒิไกร - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

21 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
บุคลากร 

25,900 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

อ.น้ าฝน 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

22 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการและสาร
บรรณ 

51,138 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

อ.ศศิวิมล 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

23 กิจกรรมสนับสนุนระบบงานแผนและ
นโยบาย 

30,000 30 ก.ย. 64 ✓ 
 

อ.กรรนิภา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

24 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 42,843 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ยุพดี 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

25 กิจกรรมสนับสนุนระบบบริหารงานการเงิน 31,285 30 ก.ย. 64 ✓  อ.กาญจนา 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

26 กิจกรรมการจัดวางระบบบควบคุมภายใน ไม่ใช้งบ 30 ก.ย. 64 ✓  อ.กรรนิภา 80 80 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

27 กิจกรรมปรับปรุงระบบงานกิจการนักเรียน 5,250 30 ก.ย. 64 ✓  
อ.ราตรี - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 
 

 



 

รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศกัยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ
แบบ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” 

5,000 
 
 

30 ก.ย. 64 ✓  อ.นิษฐิดา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

2 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

30,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ยุพดี 80 90 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

1 กิจกรรมประสานและส่งเสริมความร่วมมือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18,200 30 ก.ย. 64 ✓  อ.วิไลวรรณ์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

2 กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี - 30 ก.ย. 64 ✓  อ.วิไลวรรณ์ 70 96.67 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
3 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 10,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.วิไลวรรณ์ 90 90 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
4 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2,000 10 ก.ย. 64 ✓  อ.รุ่งนภา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการที่ 7 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

5 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

5,000 10 ก.ย. 64 ✓  อ.ปรมินทร์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการที่ 8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1 กิจกรรมลูกเสือ 40,000 30 ม.ค. 64 ✓  อ.ธีรพงษ์ 100 100 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
2 กิจกรรมยุวกาชาด 10,000 30 ม.ค. 64 ✓  อ.ปริญญา 100 100 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
3 กิจกรรมทัศนศึกษาและงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
100,000 30 ม.ค. 64 ✓  อ.กาญจนา 70 96.67 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

4 กิจกรรมทัศนศึกษา 2564 50,000 30 ม.ค. 64 ✓  อ.ปริญญา 70 96.67 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
5 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ 
40,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.นิษฐิดา 100 100 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

6 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนชีววิทยา 1,300 15 ก.ย. 64 ✓  อ.กฤษณะ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

7 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
เคมี 

50,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.กาญจนา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

8 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 32,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.กาญจนา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

9 กิจกรรมกีฬาสีภายใน โค้งไผ่เกม 28,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.จิรวัฒน์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

10 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย 

2,800 30 ก.ย. 64 ✓  อ.จิรวัฒน์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

 



รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการที่ 8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 

11 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

50,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.จิรวัฒน์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

12 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

14,000 
 

30 ก.ย. 64 ✓  อ.ศรัณยร์ัตน ์ 80 85 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

13 กิจกรรม Khongphai Singing Contest 1,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.พัฒนา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

14 กิจกรรมสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

16,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ศรัณยร์ัตน ์ 80 85 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

15 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

20,000 10 ก.ย. 64 ✓  อ.วิชุดา 100 100 ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

16 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
การงานอาชีพ 

30,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ยุพดี - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

17 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะ
ปฏิบัติทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 

10,000 17 มี.ค.64 ✓  อ.นัฐพร 80 95 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

18 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการเรียน
นาฎศิลป์ 

12,000 1 ก.ย. 64 ✓  อ.นัฐพร 80 90 ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 



รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
วันที่

รายงาน 

การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลความส าเร็จ 

รายงานแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ร้อยละ 
ระดับ 
(ที่ได้) 

ระดับ 
(ที่ตั้งไว้) 

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการที่ 9 ด าเนินชีวิตด้วยหลักคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
วิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 

30,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ปริญญา - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19 

2 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา   40,000 30 ก.ย. 64 ✓  อ.ธีรพงษ์ 90 95 ดีเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
3 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 460 30 ก.ย. 64 ✓  อ.นรวีร์ - - - ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 
 


