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1. แผนพัฒนานักเรียน

งบประมาณ รวมใชเงิน ความสําเร็จ

ที่ใช ทั้งหมด (รอยละ)

โครงการที่ 1 1.กิจกรรมระบบดูแลนักเรียนประจําชั้นเรียน ไมใชเงิน ครูสุภาศิริ 100              

โครงการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนอยางยั่งยืน/

กลุมบริหารบุคคล

2.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ไมใชเงิน ครูกรุงไกร 100              

โครงการที่ 2 3.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจาสิริกิติ์ ฯ ไมใชเงิน ครูกรุงไกร 100              

โครงการสงเสริมคุณธรรม 4.วันคลายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 ไมใชเงิน ครูกรุงไกร 100              

จริยธรรมและคานิยมที่ 5.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี ไมใชเงิน ครูกรุงไกร 100              

6.วันสําคัญตามประเพณีไทย   (แหเทียน, หลอเทียน) ไมใชเงิน ครูกรุงไกร 90                

พึงประสงค/ 7. ตักบาตรประจําสัปดาห ไมใชเงิน ครูกรุงไกร งดกิจกรรม

กลุมบริหารบุคคล 8.คายคุณธรรม ไมไดดําเนินการ ครูกรุงไกร งดกิจกรรม

9. วันไหวครู   ไมใชเงิน ครูกรุงไกร 90                

10.ธรรมศึกษา ไมใชเงิน ครูกรุงไกร งดกิจกรรม

11.กิจกรรมวินัยความประพฤตินักเรียนและคุณลักษณะฯ ไมใชเงิน ครูพนอจิตร 90                

12. กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับยาเสพติด ไมใชเงิน ครูวิรัช 100              

13.กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย ไมใชเงิน ครูสุรัสวดี 100              

14. กิจกรรมจิตสาธารณะและบําเพ็ญประโยชน ไมใชเงิน ครูวิรัช 95                

15. กิจกรรมอบรมผูนํานักเรียน/หองเรียนสีขาว 4,739          ครูวิรัช 95                

16.กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยมือเรา/ปลอดขยะ ไมใชเงิน ครูวิรัช 100              

17.กิจกรรมพิเศษสพฐ/สพม. ไมใชเงิน ครูวิรัช 100              

18.คายปรับพฤติกรรม ไมใชเงิน ครูวิรัช งดกิจกรรม

19.วันเอดสโลก ไมไดดําเนินการ ครูวิรัช 100              

สรุปภาพรวมการดําเนินงาน 18 โครงการในปงบประมาณ2563

โครงการ / ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กิจกรรมที่ทํา/ผลที่ได

1. เปนโครงการที่เกี่ยวของกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

2. เกี่ยวของกับประเพณีไทยดานศาสนาพุทธ แสดงถึงความกตัญู ความมีเมตตากรุณา

ซึ่งเปนสวนหนึ่งในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครู-นักเรียน มีการพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรูในหลักพุทธศาสนาตามโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ

 กิจกรรมการเยี่ยมบาน ไดดําเนินการออกเยี่ยมบานนักเรียนทําใหทราบถึงสภาพปญหาของนักเรียนในดาน

ตางๆ และยังสามารถนําปญหาของนักเรียนมาชวยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาและชวยดูแลนักเรียนได

ตรงจุด

0

4,739                



งบประมาณ รวมใชเงิน ความสําเร็จ

ที่ใช ทั้งหมด (รอยละ)
โครงการ / ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กิจกรรมที่ทํา/ผลที่ได

20. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ไมใชเงิน ครูทิพวัลย 80                

โครงการที่ 3 21. กิจกรรมสนับสนุนการงานอาชีพ ไมใชเงิน ครูทิพวัลย 90                นักเรียนไดฝกทักษะการใชชีวิต และสามารถนําไปประกอบ อาชีพ

รักการทํางาน/ 22. กิจกรรมพัฒนาหองโภชนาการ ไมใชเงิน ครูอุมาพันธ 90                ไดในอนาคต

กลุมบริหารวิชาการ 23. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุมสาระ ไมใชเงิน ครูทิพวัลย 100              

โครงการที่ 4   - กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาผล 24. กิจกรรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู 1.นักเรียนมีผล O-net สูงขึ้น

สัมฤทธิ์ทางการเรียน 24.1 ภาษาไทย ไมใชเงิน กลุมสาระ 95                2.นักเรียนใหความสนใจในกิจกรรมและใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ

ของนักเรียน/ 24.2 คณิตศาสตร ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                3.จัดหาสื่อที่จําเปนในวิชาตางๆ เชน แผนที่ หนังสือในวิชาที่เลือก

กลุมบริหารวิชาการ 24.3 วิทยาศาสตร 20,148         กลุมสาระ 95                4.มีการจัดปายนิเทศบริเวณหนาหองตางๆเพื่อใหนักเรียนเขามาศึกษา

24.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                5.นักเรียนมีพัฒนาการดานการอานและการเขียนเพิ่มขึ้น

24.5 สุขศึกษา และพลศึกษา ไมใชเงิน กลุมสาระ
90                

 6.มีการจัดแสดงละครภาษาอังกฤษทําใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ไดรับรางวัลจากการแขงขัน Story Telling การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

24.6 ศิลปะ ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

7.มีการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา กิจกรรมนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

 ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมและใหความรวมมือเปนอยางดี 

ทําใหนักเรียนไดเห็นคณิตในอีกมุมที่ไมใชแตการคํานวณ

24.7 การงานอาชีพ ไมใชเงิน กลุมสาระ

95                

 8.จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนในเวลาเลิกเรียน ผลปรากฏวา นักเรียนที่เรียนซอมเสริม

สอบผานในสายวิชาคณิตศาสตรและรอยละของนักเรียนที่สอบไมผานลดนอยลง

24.8 ภาษาตางประเทศ ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                9.จากกิจกรรมแนะแนวนักเรียนไดรับทุนชวยเหลือการดํารงชีวิต

25. กิจกรรมปายนิเทศ ไมใชเงิน กลุมสาระ และทุนเรียนดี

25.1 ภาษาไทย ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

25.2 คณิตศาสตร ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

25.3 วิทยาศาสตร 970             กลุมสาระ 90                

25.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

25.5 สุขศึกษา และพลศึกษา ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

25.6 ศิลปะ ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

25.7 การงานอาชีพ ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

                

-                   

             



งบประมาณ รวมใชเงิน ความสําเร็จ

ที่ใช ทั้งหมด (รอยละ)
โครงการ / ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กิจกรรมที่ทํา/ผลที่ได

25.8 ภาษาตางประเทศ ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

26. กิจกรรมพัฒนาหองศูนยการเรียนรู ไมใชเงิน

26.1 ภาษาไทย ไมใชเงิน กลุมสาระ 95                

26.2 คณิตศาสตร ไมใชเงิน กลุมสาระ 95                

26.3 วิทยาศาสตร 402,700       กลุมสาระ 95                

26.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

26.5 สุขศึกษา และพลศึกษา ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

26.6 ศิลปะ ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

26.7 การงานอาชีพ ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

26.8 ภาษาตางประเทศ ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

27. กิจกรรมวันสุนทรภู (ไทย) ไมใชเงิน กลุมสาระ 92                

28. กิจกรรมวันภาษาไทย 2,000          กลุมสาระ 96                

29. คลินิคภาษา ไมใชเงิน กลุมสาระ 97                

30. อานคิดวิเคราะห (ไทย) ไมใชเงิน กลุมสาระ 91                

31. กิจกรรมคายคณิต ไมใชเงิน ครูธิติมา งดกิจกรรม

32. กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร 1,940          กลุมสาระ 95                

33. กิจกรรมวันอาเซียน (สังคม) ไมใชเงิน กลุมสาระ 100              

34. กิจกรรมวันคริสตมาส 3,563          กลุมสาระ 46                

35. กิจกรรมเตรียมความพรอมการเรียน (O-net) ไมใชเงิน ครูธนัท 90                

36. กิจกรรมหองเรียน Gifted 5,075          กลุมสาระ 90                

37. กิจกรรมแขงขันทางวิชาการ (ภายใน) ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

38. กิจกรรมแขงขันทางวิชาการ (ภายนอก) ไมใชเงิน กลุมสาระ 90                

39. กิจกรรมแนะแนว 700             ครูสุภาศิริ 95                

40. กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน (ม.1 + ม.4) ไมใชเงิน ครูธนัท 90                

41. งานการศึกษาพิเศษ ไมใชเงิน ครูณิชาภา 95                

42. งาน กยศ. ไมใชเงิน ครูสุรัสวดี 90                

43. กิจกรรมทัศนศึกษา/คายวิชาการ  ม.ตน 22,974         กลุมสาระ 83                

490,670             



งบประมาณ รวมใชเงิน ความสําเร็จ

ที่ใช ทั้งหมด (รอยละ)
โครงการ / ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กิจกรรมที่ทํา/ผลที่ได

44. กิจกรรมทัศนศึกษา/คายวิชาการ  ม.ปลาย 30,600         กลุมสาระ 90                

โครงการที่ 5 43. กิจกรรมเรียนภาษาจีนกับผูเชี่ยวชาญทางภาษา ไมใชเงิน ครูวทัยพรรณ งดกิจกรรม นักเรียนมีพัฒนาการดานการอาน การเขียน การสื่อสารเพิ่มขึ้น

โครงการเรียนภาษา 44. กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษกับผูเชี่ยวชาญทางภาษา 299,600       ครูวทัยพรรณ 90                

กับผูเชี่ยวชาญทางภาษา/

กลุมบริหารวิชาการ

โครงการที่ 6

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  1.ปลูกฝงใหลูกเสือเนตรนารี มีความรักในสถาบัน พระมหากษัตริย มีความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ

 มีความกตัญูตกเวที

โครงการสงเสริม

กิจกรรมผูเรียน
47.  วันสําคัญ (ลส.นน.) 500             ครูวิรัช 84                

 2.ใหลูกเสือเนตรนารี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางลูกเสือ มีความเปนผูนํา กลาแสดงออก

 มีจิตสาธารณะสามารถทํางานเปนกลุมได

กลุมบริหารวิชาการ
48. กิจกรรมอบรมผูนํานายหมู ไมใชเงิน ครูวิรัช 87                

3.กิจกรรมกีฬาเปตอง และกีฬาฟุตซอล ไดประสบความสําเร็จไดรางวัลชนะเลิศหลายรายการ

กีฬาเปตองไดรับรางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียน

49. กิจกรรมหลังเรียนตามนโยบาย (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) ไมใชเงิน ครูวิรัช 83                
 4.นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูที่สําคัญในชุมชน 

และสามารถเผยแพรใหกับบุคคลทัวไปที่เขารวมกิจกรรม ปน ปน เดิน เพลินบางพลัด

50. กิจกรรมลดเวลาเรียน ครูวิรัช 87                

 5.มีการเปดกิจกรรมชุมนุมที่พัฒนาทักษะของนักเรียนมีการชุมนุม Amazing ชุมชน เปนชุมชนที่สรางแหลง

เรียนรูในชุมชน ศึกษาประวัติของชุมชน ที่อยูบริเวณใกลเคียงกับโรงเรียน แหลงเรียนรูที่อยูในชุมชน

51. กิจกรรมรักษาดินแดน ไมใชเงิน ครูวิรัช 85                

52. ศิลปหัตถกรรม 20,423         ครูวิรัช งดกิจกรรม

53. ปฐมนิเทศ 11,940         ครูวิรัช 81                

54. กิจกรรมคายลูกเสือ(เรียนฟร1ี5ป) 34,000         ครูวิรัช งดกิจกรรม

โครงการที่ 7

โครงการ บม.กาวไกล

กับไอที 55. กิจกรรมพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 66,062         ครูปณิดา 95                
 1.ปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานในหองใชงานและปลอดภัยสําหรับนักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียนที่จะมาใชหองคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน 

หรือจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในวิชาชีพ

กลุมบริหารวิชาการ

56. กิจกรรม ICT ที่จัดเกินมาตรฐานที่รัฐกําหนด 26,750         ครูบพิตร 90                

 2.นักเรียนและครู สามารถใชสัญญาณ Wifi ไดทุกที่รอบบริเวณโรงเรียน 

แตอาจจะไมเสถียรในบางเวลา และบางครั้งจะชาบาง

ทําใหมีปญหาในการรับ - สง ซึ่งก็จะดําเนินแกไขและปรับปรุงตอไป

57. กิจกรรมใหบริการ ICT (เรียนฟรี 15 ป) ไมใชเงิน ครูปณิดา 90                

299,600             

             

103,185             

92,812              



งบประมาณ รวมใชเงิน ความสําเร็จ

ที่ใช ทั้งหมด (รอยละ)
โครงการ / ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กิจกรรมที่ทํา/ผลที่ได

โครงการที่ 8 58. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและสมรรถภาพ ไมใชเงิน ครูณิชาภา 100              1.นักเรียนไดรับคําปรึกษา พัฒนาดานสุขภาพ

โครงการสุขภาพดี 59. กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ 14,991         ครูณิชาภา 100              2.นักเรียนไดรับการคุมครองคารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ

ถวนหนา/ 60. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน 55,200         ครูณิชาภา 100              

กลุมบริหารทั่วไป 61. กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป ไมใชเงิน งดกิจกรรม

62. บริจาคโลหิต ไมใชเงิน ครูณิชาภา 90                

โครงการที่ 9

โครงการบวรมงคลนิทัศน

กลุมบริหารวิชาการ

63. กิจกรรมบวรมงคลนิทัศน 15,609         15,609              ครูธนัท 95                 โครงการคุณธรรม ( 1 หองเรียน 1 โครงการคุณธรรม)

การแขงขันทักษะทางวิชาการ

การจัดแสดงผลงานนักเรียนและการจัดการเรียนรูแตละกลุมสาระฯ

โครงการที่ 10 64. กิจกรรมรักการอาน ไมใชเงิน ครูบพิตร 80                นักเรียนไดใชประโยชนจากหองสมุด ในการสืบคนหาความรู 

โครงการเรียนรูดวยตัวเอง 65.  กิจกรรมจัดซื้อหนังสือพิมพ วารสาร 6,780          ครูบพิตร 100              มีคอมพิวเตอรและหนังสือ ตางๆ บริการ

/กลุมบริหารวิชาการ 66. กิจกรรมครุภัณฑ ไมใชเงิน ครูบพิตร 80                

67. จัดปายนิเทศ ไมใชเงิน ครูบพิตร 80                

โครงการที่ 11 68. กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา (กีฬาสี) 26,105.60    ครูวิรัช 80                นักเรียนไดแสดงความสามารถทางดานกีฬา ความคิดสรางสรรค 

โครงการสงเสริม 69. จัดซื้ออุปกรณกีฬา 13,472         ครูพนอจิตร 100              ความสามัคคี

ความสามารถทาง 70. ลีลาศ 4,700          ครูพนอจิตร 100              

ศิลปะ ดนตรี กีฬา/ 71. ครูภูมิปญญาเปตอง ครูวิรัช 100              

กลุมบริหารวิชาการ 72. ครูภูมิปญญาเปตอง (ปดเทอม ตค) ครูวิรัช 100              

73. ครูภูมิปญญาฟุตซอล ครูวิรัช 100              

74. สงเสริมทักษะดานกีฬา ไมใชเงิน ครูวิรัช 100              

75. กิจกรรมแขงขันกีฬาภายนอก ไมใชเงิน ครูวิรัช 90

76. ไหวครูกระบี่ ไมใชเงิน ครูวิรัช งดกิจกรรม

77. สงเสริมนาฏศิลป ดนตรี 19,645.20 ครูสุภาศิริ 100

78. สงเสริมศิลปะ ไมใชเงิน ครูปมุข 100

2. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการที่ 12 79.  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไมใชเงิน ครูธนัท 100              1.มีหลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่มาตรฐานแกนกลางกําหนด

โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 80.  กิจกรรมประเมินการใชหลักสูตร ไมใชเงิน ครูธนัท 100              

  2. มีการประเมินการใชหลักสูตรในแตละกลุมสาระและบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อนําผลมาปรับปรุง 

และพัฒนาหลักสูตร

6,780                

63,923              

-

70,191              



งบประมาณ รวมใชเงิน ความสําเร็จ

ที่ใช ทั้งหมด (รอยละ)
โครงการ / ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กิจกรรมที่ทํา/ผลที่ได

/กลุมบริหารวิชาการ

โครงการที่ 13 ครูธนสิทธิ์ 100              คุณครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู ที่เหมาะสมและจําเปน

โครงการพัฒนาครูและ ตอวิชาชีพ

บุคลากรทางการศึกษา/ 82. งานทะเบียนบุคลากร ไมใชเงิน ครูวรรณวรี 100              

4 กลุมบริหาร 83. กิจกรรมนิเทศพัฒนาและแกปญหา ไมใชเงิน ครูวทัยพรรณ 90                

84. กิจกรรมวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมใชเงิน ครูจิราวรรณ 100              

3.แผนพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียน

โครงการที่ 14 85. กิจกรรม ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไมใชเงิน ครูจิราวรรณ 100              โรงเรียนมีการเตรียมความพรอมรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก

โครงการพัฒนาระบบ 86. กิจกรรมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ไมใชเงิน ครูจิราวรรณ 100              

ประกันคุณภาพการศึกษา

/กลุมบริหารงบประมาณ

โครงการที่ 15 87. กิจกรรมประชาสัมพันธภายในสถานศึกษา ไมใชเงิน ครูไอรดา 95                

โครงการประชาสัมพันธ 88. กิจกรรมประชาสัมพันธโรงเรียนสูภายนอก 35,000         ครูไอรดา 98                

โรงเรียน/      สถานศึกษา

กลุมบริหารทั่วไป 89. กิจกรรม โสตทัศนศึกษา ไมใชเงิน ครูบพิตร 100              

90. กิจกรรมเว็บไซต 3,210 ครูบพิตร 100              

โครงการที่ 16 91. กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศนเพื่อเอื้อตอการเรียนการสอน 108,251.58   ครูอุดร 95                มีการปรับปรุง ซอมแซม อาคาร อุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงานและ

โครงการพัฒนาภูมิทัศน 92. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอมและสุขาภิบาล 36,043.60    ครูอุดร 95                และเกิดความปลอดภัย

และอาคารสถานที่ฯ/ 93. กิจกรรมปรับปรุง ซอมแซมอาคาร 206,529.18   ครูอุดร 95                

กลุมบริหารทั่วไป

โครงการที่ 17

 - กิจกรรมพัฒนา 4 กลุมบริหาร

 1.กลุมบริหารงบประมาณสงบุคลากรเขารวมพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

และมีการจัดการระบบการเงินอยางมีประสิทธิภาพเพราะมีการพัฒนาเชิงประจักษ

ทั้งในดานการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาทําใหการบริหารจัดการงบประมาณเปนไปตามระเบียบราชการ

โครงการบริหาร     * กลุมบริหารงบประมาณ 2.สามารถตอบสนองการจัดการงานและ กิจกรรมของกลุมบริหารวิชาการไดอยางเต็มที่

การจัดการโรงเรียน

วัดบวรมงคลที่เปนเลิศ 94. งานวิเคราะหและจัดทําแผนสถานศึกษา 485             ครูสาวิตรี 90                

 3.ออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาไดตรงตามที่กําหนด 

 4.ใหบริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการตรวจวุฒิการศึกษา

จัดทําเลมทะเบียนนักเรียน

350,824             

          

-                   

-                   

38,210              

 โรงเรียนไดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของโรงเรียนสูบุคลากรในชุมชน 

และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ

81. กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรม ประชุมสัมมนา

จัดทําพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู



งบประมาณ รวมใชเงิน ความสําเร็จ

ที่ใช ทั้งหมด (รอยละ)
โครงการ / ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กิจกรรมที่ทํา/ผลที่ได

4 กลุมบริหาร 95. งานบริหารการเงิน ไมใชเงิน ครูยิ่งนรา 80                5.สามารถดําเนินการรับนักเรียน + แนะแนว + รายงานผลไดตามระยะเวลาที่กําหนด

96. งานบริหารบัญชี ไมใชเงิน ครูทิพวัลย 90                

 6.จัดการสอบกลางภาค ปลายภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ

จัดการสอบ PISA

จัดการสอบ O-net ม.3

97. งานพัสดุและสินทรัพย 419,887       ครูจุฑามาศ 85                

98. งานควบคุมภายในสถานศึกษา ไมใชเงิน ครูธิติมา 90                

99. งานสารสนเทศ ไมใชเงิน ครูไอรดา 90                

100. สํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ ไมใชเงิน ครูฐานียา 90                

101. งานพัฒนาบุคลากรกลุมบริหารงบประมาณ ไมใชเงิน ครูฉวีวรรณ 95                

102. งานสวัสดิการ ไมใชเงิน ครูศุภวรรณ 80                

103. งานตรวจสอบภายใน ไมใชเงิน ครูฉวีวรรณ 90                

โครงการที่ 17 (ตอ)     * กลุมบริหารวิชาการ

โครงการบริหาร 104. สํานักงานกลุมบริหารวิชาการ ไมใชเงิน ครูสุรัสวดี 90                

การจัดการโรงเรียน 105. งานทะเบียน 2,985          ครูสุรัสวดี 90                

วัดบวรมงคลที่เปนเลิศ/ 106. งานการรับนักเรียน 11,000         ครูรัตนา 90                

4  กลุมบริหาร 107. งานวัดผลประเมินผล ไมใชเงิน ครูรัตนา 90                

108. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล ไมใชเงิน กลุมสาระ 85                

    * กลุมบริหารงานบุคคล

109. สํานักงานกลุมบริหารงานบุคลากร 406             ครูกรุงไกร 90                

110.  งานสรรหา(ลูกจาง) 408,350       ครูกรุงไกร 90                

111. จัดสรรหาครูในสาขาที่ขาดแคลน 520,080       ครูกรุงไกร 90                

112.  งานรักษาความปลอดภัย 10,000         ครูกรุงไกร 80                

     * กลุมบริหารทั่วไป

113. สํานักงานผูอํานวยการ ไมใชเงิน ครูวรานันท 100              

114. สํานักงานบริหารทั่วไป ไมใชเงิน ครูวรานันท 100              

115. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมใชเงิน ครูศุภวรรณ 90                

116. งานสารบรรณ (ธุรการ) ไมใชเงิน ครูธิติมา 100              

7. มีการจางครูทั้งอัตราจาง ครูภูมิปญญา ในการเรียนการสอน กลุมสาระที่ขาดแคลน

เชน ศิลปะ วิทยาศาสตร สังคม

1,479,544          

 8. ติดตั้งกลองวงจรปดภายในโรงเรียน 16 จุด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน



งบประมาณ รวมใชเงิน ความสําเร็จ

ที่ใช ทั้งหมด (รอยละ)
โครงการ / ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กิจกรรมที่ทํา/ผลที่ได

117. งานยานพาหนะ 106,351       ครูอุมาพร 100              

118. งานโภชนาการ ไมใชเงิน ครูอุมาพันธุ 100              

119. กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา ไมใชเงิน ครูณิชาภา 100              

120. งานพัฒนาเจาหนาที่ ไมใชเงิน ครูบพิธ 100              

4. แผนประสานชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียน

โครงการที่ 18 121. กิจกรรมระดมทรัพยากร ไมใชเงิน ครูฉวีวรรณ 80                1.มีการจัดประชุมผูปกครองในทุกภาคเรียน

โครงการ "บวร"  122. กิจกรรม Classroom Meeting 3,800          ครูสุภาศิริ 80                2. มีการจัดกิจกรรมรวมมือกับชุมชน และองคกรภายนอกโรงเรียน

3 ประสานเปนหนึ่งเดียว 123. กิจกรรมประสานสัมพันธชุมชนและ ไมใชเงิน ครูอุมาพร 90                

 /4 กลุมบริหาร      เครือขายการศึกษา

รวมทั้งหมดตามโครงการ 3,019,887.18   

          

3,800                
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