
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2565  รอบ 6 เดือน  (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
นโยบายที่ 1    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

เสร็จสิน
แล้ว 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน         

 *11,000 นางรัชตา   บุญชัยยิ่ง    

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 99,000 นางพิศมัย   เฉลิมแสน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

   

3 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เรียนจบ
ด้วยกัน 

2,000 นางพิศมัย   เฉลิมแสน    

4 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 5,000 นางมัณฑนา   เขตชมภู 
นายทวี   พรมมา 
นางสุรวงศ์   สุดสนธิ ์

   

5 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

14,000 นายทวี   พรมมา 
นางวิไลลักษณ์  ภูแต้มนิล 
นางสิริญากร  จุลลี 

   

6 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    3,000 นางวิไลลักษณ์  ภูแต้มนิล    
7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
11,100 กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน 
   

8 โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข      

3,000 นายสุรวงศ์  สุดสนธิ ์    

9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ                   
สภานักเรียน        

2,500 นายสนั่น   ค าม่วงไทย    

10 โครงการพาน้องกลับมาเรียน 1,000 นางสาวพจรินทร์  มะโรงศรี    

11 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่าน
ระบบ MOE Safety Center 

5,000 นายสุรวงศ์  สุดสนธิ ์    

12 โครงการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

1,000 นายทวี   พรมมา    

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โรงเรียน   

5,000 นางเพ็ญฬภัทร์  ดีแก่นทราย    

14 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง COVID-
19 

15,000 นางเพ็ญฬภัทร์  ดีแก่นทราย    

รวมนโยบายที่ 1 166,600     



 
 

นโยบายที่ 2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

เสร็จสิน
แล้ว 

15 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ศึกษา     

60,000 นางสมจิต    เขตอนันต์ 
นางพูลสุข   มูลเอก 

   

16 โครงการพัฒนางานวิชาการ    2,000 นางพิศมัย    เฉลิมแสน 
นางรัชตา     บุญชัยยิ่ง 
นางสาวพจรินทร์   มะโรง
ศร ี

   

รวมนโยบายที่ 2 62,000     

 
 
 

นโยบายที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

เสร็จสิน
แล้ว 

17 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

40,000 นางพิศมัย    เฉลิมแสน    

18 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

25,000 นางมณีวรรณ   พุดหล้า    

19 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

20,000 นายสุรวงศ์   สุดสนธิ ์    

20 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานทั่วไป 5,000 นายทวี    พรมมา    

21 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

20,000 นางสมจิต    เขตอนันต์       

22 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงาน
นโยบายและแผน 

5,000  นางอนงค์   บัวอาจ    

รวมนโยบายที่ 3 115,000     

 
 
 
 



 
นโยบายที่ 4    พัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

เสร็จสิน
แล้ว 

23 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ     70,000 

นางสาวพจรินทร์   มะโรง
ศร ี

   

24 โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
ห้องสมุด        10,000 

นางพูลสุข    มูลเอก 

   

25 โครงการพัฒนา ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่   

130,000 นายทวี   พรมมา 
นายศราวุธ  กุดแถลง 

   

26 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ                   
รักษาสิ่งแวดล้อม  

20,000 นายทวี   พรมมา 
นายศราวุธ  กุดแถลง 

   

รวมนโยบายที่ 4 230,000     

 
 

นโยบายที่ 5   ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

เสร็จสิน
แล้ว 

27 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม โดยครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

9,500 นางสมจิต   เขตอนันต์ 
นายทวี    พรมมา 

   

28 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 1,000 นางมณีวรรณ   พุดหล้า    

รวมนโยบายที่ 5 10,500     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายที่ 6  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้้า                          
                 ทางการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

เสร็จสิน
แล้ว 

29 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

*220,000 นางมณีวรรณ   พุดหล้า    

30 พัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม **10,000 นางเพ็ญฬภัทร์    ดีแก่น
ทราย 

   

31 โครงการแนะแนวทางการศึกษา 5,000 นางวิไลลักษณ์   ภูแต้มนิล 
 

   

30 โครงการเรียนฟรี  เรียนดี  15 ปี                        
อย่างมีคุณภาพ 

***484,801 นางอนงค์    บัวอาจ    

รวมนโยบายที่ 5 105,000     

รวมทั้งสิ้น  689,100   บาท 

 
 
     หมายเหตุ      *      หมายถึงเงินรายได้สถานศึกษา  120,000 บาท  

และเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน   100,000 บาท 
     **    หมายถึงเงินโครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม    

   ***   หมายถึงเงินโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ          
 


