
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ อ่ืน ๆ อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ อ่ืน ๆ อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ อ่ืน ๆ

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูพีระพันธ์ 2,000.00    2,000.00    รอด าเนินการ

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูปิยะวรรณ 2,000.00    2,000.00    รอด าเนินการ

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวิทวัส

ครูวริษฐา

ครูทิวาพร

2,000.00    2,000.00    800.00      1,200.00    2,000.00    รอด าเนินการ

4.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม

ครูวริษฐา 2,000.00    120.00      1,880.00    รอด าเนินการ

5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูเสาวลักษณ์ 2,000.00    1,800.00    200.00      ด าเนินการแล้ว

6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประเทืองทิพย์ 2,000.00    1,799.00    201.00      ด าเนินการแล้ว

7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูบุญเตือน 2,500.00    1,800.00    700.00      ระหว่างด าเนินการ

8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูขวัญศิริ

ครูชีวนัน
2,000.00    1,738.00    262.00      ด าเนินการแล้ว

9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูประเทืองทิพย์ ระหว่างด าเนินการ

10. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ครูประเทืองทิพย์ 500.00      276.00      224.00      ด าเนินการแล้ว

11. โครงการแข่งขันกีฬาสี ครูเสาวลักษณ์ 5,000.00    5,000.00    รอด าเนินการ

12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครูประเทืองทิพย์ 500.00      500.00      รอด าเนินการ

13. โครงการพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ครูประเทืองทิพย์ 4,500.00    500.00      3,500.00    500.00      1,000.00    ด าเนินการแล้ว

14. โครงการทัศนศึกษา ครูประเทืองทิพย์ 18,340.00  0 18,340.00  รอด าเนินการ

15. โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ครูวริษฐา 500.00      500.00      รอด าเนินการ

16. โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ครูประเทืองทิพย์ 3,000.00    3,000.00    รอด าเนินการ

17. โครงการพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตท่ีสดใส ครูประเทืองทิพย์ 3,000.00    500.00      3,000.00    500.00      รอด าเนินการ

สถานะ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ได้รับจัดสรร
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ขออนุมัติใช้งบประมาณแล้ว คงเหลือ ณ วันท่ี 31 มี.ค. 65

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565



อุดหนุน กิจกรรม รายได้ อ่ืน ๆ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ อ่ืน ๆ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ อ่ืน ๆ

1. โครงการบริหารงานนโยบายและแผน ครูวริษฐา 4,500.00    3,210.00    1,290.00    ระหว่างด าเนินการ

2. โครงการบริหารงานการเงิน ครูบุญเตือน 1,500.00    590.00      910.00      ระหว่างด าเนินการ

3. โครงการเตรียนมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ครูบุญเตือน 85,000.00  60,828.87  24,171.13  ระหว่างด าเนินการ

4. โครงการบริหารงานพัสดุ ครูทิวาพร 1,500.00    927.00      573.00      ระหว่างด าเนินการ

5. โครงการพัฒนางานสารบรรณ ครูขวัญศิริ 5,000.00    3,999.00    1,001.00    ระหว่างด าเนินการ

6. โครงการสนับสนุนบริหารจัดการ ครูพีระพันธ์ 10,000.00  4,200.00    5,800.00    ระหว่างด าเนินการ

7. โครงการยานพาหนะรถโรงเรียน ครูเสาวลักษณ์ 4,500.00    3,500.00    1,000.00    ด าเนินการแล้ว

8. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูพีระพันธ์ 23,100.00  7,784.00    15,316.00  ระหว่างด าเนินการ

9. โครงการงานอนามัยโรงเรียน ครูเสาวลักษณ์ 500.00      500.00      รอด าเนินการ

10. โครงการโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ครูพีระพันธ์ 2,000.00    2,000.00    รอด าเนินการ

11. โครงการสัมพันธ์ชุมชน ครูประเทืองทิพย์ 2,000.00    2,000.00    รอด าเนินการ

1. โครงการพัฒนาระบบดูและช่วยเหลือ และแนะแนว ครูชีวนัน 1,000.00    500.00      500.00      ด าเนินการแล้ว

2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการครูและนักเรียน ครูบุญเตือน 20,000.00  4,200.00    15,800.00  ระหว่างด าเนินการ

3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ครูวริษฐา 1,000.00    500.00      500.00      รอด าเนินการ

4. โครงการพัฒนาวิชาการ ครูปิยะวรรณ 49,000.00  25,500.00  700.00      7,980.00    48,300.00  17,520.00  ระหว่างด าเนินการ

5. โครงการคุณภาพห้องสมุด ครูบุญเตือน 4,000.00    4,000.00    รอด าเนินการ

6. โครงการบริการสารสนเทศ ICT ครูทิวาพร 500.00      2,000.00    1,998.00    500.00      2.00         ด าเนินการแล้ว

สถานะ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการบริหาร

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ได้รับจัดสรร ขออนุมัติใช้งบประมาณแล้ว คงเหลือ ณ 31 มี.ค. 65


