


 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

อุดหนุน 
ผลการด าเนินงาน รวม 

ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายวิชาการ 

1 ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10,000 ด าเนินการแล้ว นายพีรวัส 
2 ส่งเสริมผู้เรียนรักการอ่านและเขียนคล่อง(ห้องสมุด) 5,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นางเทวี 
3 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ 97,000 นางกัลยาณี 
   - กิจกรรมค่ายวิชาการ (ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์) 10,000 ด าเนินการแล้ว น.ส.มณีรัตน์ 
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 15,000 ด าเนินการแล้ว นางกัลยาณี 
   - การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 ด าเนินการแล้ว น.ส.มณีรัตน์ 
   - การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาสื่อการสอน 70,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นางกัลยาณี 
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 6,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.สุขสันต ์
5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 6,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.ภชัริดา 
6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 10,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.เอมอร 
7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 7,000 ด าเนินการแล้ว นายพีรวัส 
8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ 55,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นายภาณุวัฒน์ 
9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 6,000 ด าเนินการแล้ว นายภีมพัฒน์ 
10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 6,000 ด าเนินการแล้ว นางกัลยาณี 
11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 6,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นางสุญญา 
12 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานและเจตคติฯ 15,000 นางกัลยาณี 
   -  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี งบเรียนฟรี ๑๕ ปี - นายเสกสรรค์ 
   -    กิจกรรมทัศนศึกษา งบเรียนฟรี ๑๕ ปี - น.ส.ภชัริดา 

              การก ากับติดตามการใช้งบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
อุดหนุน 

ผลการด าเนินงาน รวม 
ผู้รับผิดชอบ 

   -  กิจกรรมแนะแนว 8,000 ด าเนินการแล้ว นางสุภญา 
   -  กิจกรรมวิชาการ(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/ชุมนุม) 7,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นายภาณุวัฒน์ 
13 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ งบเรียนฟรี ๑๕ ปี - น.ส.ธนาพรและนายสนธยา 
14 สืบสานศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 6,000 ด าเนินการแล้ว นายภีมพัฒน์ 
15 สุขนิสัยดี ปลอดยาเสพติด (สถานศึกษาสีขาว) 3,000 ด าเนินการแล้ว นายพีรวัสและนายสนธา 
รวม 238,000 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
16 พัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4,000 ด าเนินการแล้ว น.ส.ภชัริดาและน.ส.กฤติยาภรณ์ 
17 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 70,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นายเสกสรรค์ 
18 สร้างโอกาสทางการศึกษา 40,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นายเสกสรรค์ 
19 ประกันคุณภาพภายในเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.ภชัริดา 
20 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 5,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.ภชัริดา 
21 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  25,000 น.ส.ขวัญฤทัยและนายพีรวัส 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 3,000 ยังไม่ด าเนินการ นางสุภญาและ 

น.ส.ขวัญฤทัย 
   - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 6,000 ด าเนินการแล้ว นางสุภญาและ 

น.ส.ขวัญฤทัย 
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 6,000 ด าเนินการแล้ว น.ส.ขวัญฤทัยและน.ส.กฤติยาภรณ์ 
   - กิจกรรมโฮมรูม 1,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นางสุภญา 
   - กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย 3,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นางเทวีและ 

นายพีรวัส 



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
อุดหนุน 

ผลการด าเนินงาน รวม 
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   - กิจรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 3,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นายสนธยาและ 
น.ส.ภชัริดา 

   - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 3,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นายเสกสรร 
 

22 ส่งเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน) งบเรียนฟรี ๑๕ ปี - นายพีรวัสและ 
นายสนธยา 

23 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 6,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.ธนาพร 
24 พัฒนาโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ 12,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นายสนธยาและ 

น.ส.ธนาพร 
25 พัฒนาระบบสารสนเทศ 4,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นายภานุวัฒน์และ น.ส.วรรณภา 
26 ส่งเสริมผู้เรียนมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (รร.ประชารัฐ) 4,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นายเสกสรรค์ 
รวม  175,000 

ฝ่ายบุคคล 
27 พัฒนาระบบบุคคลากร 30,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นางเทวี 
28 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 15,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นางสาวเอมอร 
รวม 45,000 

ฝ่ายงบประมาณ 
29 พัฒนาระบบบริหารการเงินและพัสดุ 20,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ นางสาวเอมอร 
รวม 20,000 
- งบส ารองราชการ 80,000 
รวมทั้งสิ้น 558,000 



 
 


