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1 ส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียปฐมวัย 5,000.00           5,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอุไรทิพย์

2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอรพิน

3 ลูกเสือน้อย จิตอาสา 5,000.00           5,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอุไรทิพย์

4 หนูน้อยนักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง

5,000.00           5,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวศานตมล

5 นิเทศภายใน 2,000.00           2,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวพัชรินทร์

6 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 4 กลุ่ม
สาระหลัก

92,500.00          92,500.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางหฤทัย

1.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
RT, NT,O-NET

11,000.00          11,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางอมลวัทน์

-  RT,NT ป.1,ป.3
3,000.00           3,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
นางสาวพัชรินทร์

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

รำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนและกำรใช้จำ่ยงบประมำณ (รอบ 6 เดือนแรก )
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบ้ำนอ่ำวน้ ำบ่อ
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

ที่ รำยกำร/กิจกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่
ไดร้ับจัดสรร

ผลกำรด ำเนินงำน
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- O-NET ป.6,ม.3
8,000.00           8,000.00     -             โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
นางอมลวัทน์

2. กิจกรรม Open House
22,000.00          22,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
นางหฤทัย

3. กิจกรรมวันสุนทรภูค่วบคู่ภาษาไทย
8,500.00           8,500.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
นางสาวณัฐสริลชา

4. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
21,000.00          21,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
นางสาวณัฐสริลชา

5.กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน  คิดเลขเป็น
5,000.00           5,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
นางสาวณัฐสริลชา

6.กิจกรรมคณิตคิดสนุก 3,000.00           3,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

ช่วงชั้นที ่1 1,000.00           1,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวพัชรินทร์

ช่วงชั้นที ่2 1,000.00           1,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางดวงจันทร์

ช่วงชั้นที ่3 1,000.00           1,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางอมลวัทน์
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7 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 20,000.00          20,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวกัญญารัตน์

8.  ภาษาอังกฤษน่ารู้ 2,000.00           2,000.00     -             โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวนพรัตน์

9. กิจกรรม TSQP 100,000.00        54,783.00   45,217.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวมัชฌิมา

10 กิจกรรม OECD 20,000.00          20,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางอมลวัทน์

7 ผลิต จัดหาส่ือ นวัตกรรม การจัดการเรียน
การสอน

20,000.00          20,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางอมลวันทน์

7.1 สร้างส่ือออนไลน์ 10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางหฤทัย/นายชัย
ยุทธ

7.2กิจกรรมสร้างส่ือด้วยมือ 10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางดวงจันทร์ /นาง
หทัยรัตน์

8 ส่งเสริมผู้เรียนความเป็นเลิศ 115,000.00        115,000.00   โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวมัชฌิมา

8.1 สอบธรรมศึกษา 7,000.00           7,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางหฤทัย
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8.2  มารยาทไทย 3,000.00           3,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นายปรัชญา

8.3  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (นานาชาติ)

10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวพัชรินทร์

8.4  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET)

10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวกัญญารัตน์

8.5  กิจกรรมพัฒนาทักษะพืน้ฐาน กีฬา
เซปักตะกร้อ

10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอรุณี  นาย
ภานุพงค์

8.7  กิจกรรมพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์ 10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางปัญญา

8.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์
10,000.00          3,000.00     7,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
นางดวงจันทร์  นาย

กิตติ
8.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี 10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
นายกิตติ

8.9  กิจกรรมเยาวชนนักข่าววิถีใหม่ 10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอรุณี

8.11 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
นายชัยยุทธ
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8.12 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
25,000.00          25,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร
นางสาวมัชฌิมา

9 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 180,000.00        180,000.00   โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางหฤทัย

9.1  กิจกรรมค่ายวิทย์คณิต 30,000.00          30,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางหฤทัย

9.2 กิจกรรมทัศน-ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 150,000.00        150,000.00   โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางหฤทัย

10 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 3,000.00           3,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางหฤทัย

11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

4,000.00           4,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวมัชฌิมา

12 ส่งเสริมคุณธรรมประเพณีไทยและ
ความส าคัญทางศาสนา

45,050.00          19,075.00   25,975.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางรพีพร

13 ความปลอดภัยในโรงเรียน 5,000.00           5,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นายกิตติ

14 ส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 4,000.00           4,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอรุณี
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14 .1 กิจกรรมส่งเสริมความประพฤติและ
วินัยเชิงบวก

2,000.00           2,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอรุณี

14.2  ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 2,000.00           2,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอรุณี  นาย
กิตติ

15 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี 120,000.00        120,000.00   โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอรุณี

16 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000.00           5,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวกัญญารัตน์

17 สถานศึกษาสีขาว 3,000.00           3,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวกัญญารัตน์

18 ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางหทัยรัตน์

19 ประชุมผู้ปกครอง “สนทนาศิษย์ลูก” 19,000.00          19,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางหทัยรัตน์

19 สภานักเรียน 5,000.00           5,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นายกิตติ

19 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บ ารุงรักษา 
ระบบสาธารณูปโภคและอาคารส่ิงก่อสร้าง
ของโรงเรียน

212,000.00        33,184.69   178,815.31   โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นายกิตติ
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20 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

50,000.00          8,125.00     41,875.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นายกิตติ

21 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารการ
จัดการและการจัดการเรียนการสอน

23,800.00          16,670.00   7,130.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นายชัยยุทธ

22 สวนพฤกษศาสตร์ 10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวมัชฌิมา

23 ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนา 30,000.00          30,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นายชัยยุทธ

24 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอ่าวน้ า
บ่อ

630,630.00        523,719.00  106,911.00   โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอรพิน

25 เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ปีงบประมาณ 
2565)

121,900.00        121,900.00   โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางรพีพร

26 การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 5  
(ปีงบประมาณ 2565)

207,100.00        194,400.00  12,700.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวอรุณี

27 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2565

5,000.00           5,000.00      โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางอมลวัทน์

28 เพิม่ประสิทธิภาพครูสู่การปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่าย

14,700.00          14,700.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางสาวนพรัตน์
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29 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

127,355.00        127,355.00   โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางปัญญา

30 สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 10,000.00          10,000.00    โครงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

นางปัญญา/นางสาว
เจษฎารัตน์

=


