
ด ำเนินกำรแล้ว ไม่ได้ด ำเนินกำร
1 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 5,000       นำงศุภนุช  อ้วนเจริญสุข √

2 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5,000       นำงสำวนันทวดี  ข ำมี √

3 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนภำษำไทย 5,000       นำงสำวฑัญญำชนก  จรัสกุณโฮง √

4 โครงกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 5,000       ว่ำท่ีร้อยตรี วุฒิไกร  มูลคำย √

5 โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ 5,000       นำงสำวปวิตรำ   เกษมสุข √

6 โครงกำรพัฒนำห้องสมุด 10,000      นำงสำวฑัญญำชนก จรัสกุณโฮง √

7 โครงกำรรักกำรอ่ำน 5,000       นำงสำวสินี สุวรรณเมศ √

8 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรสอบ O-NET , NT และข้อสอบกลำง 5,000       นำงสำวณีรนุช    กุมผัน √

9 โครงกำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในใช้โรงเรียนเป็นฐำน 2,000       นำงสำวณีรนุช    กุมผัน √

10 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 778,620    นำงสำวณีรนุช    กุมผัน √

11 โครงกำรเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 50,000      นำงสำวปฐมำภรณ์ สืบนิสัย √

12 โครงกำรกำรจัดซ้ือวัสดุเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 50,000      นำงมุทิตำ  ฟักน่วม √

13 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 5,000       นำงสำวทยิดำ เลำเฟย √

14 โครงกำรพัฒนำระบบงำนวัดและประเมินผล 10,000      นำงสุกัญญำ   สุดแสงพันธ์ √

15 โครงกำรส่งเสริมทักษะด้ำนกีฬำและพลำนำมัย 60,000      นำงมุทิตำ  ฟักน่วม √

16 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ งบบริจำค นำงมุทิตำ  ฟักน่วม √ โควิด-19

17 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกำรเรียนรู้วันส ำคัญ 10,000      นำยภูวดล   ขันค ำมำละ √

18 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้ใหม่สู่เป้ำหมำยชีวิต 5,000       คณะครูสำยช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1, 4 √ โควิด-19

19 โครงกำรธนำคำรโรงเรียน SMSS 5,000       นำงนภำ  แก่อินทร์ √

สรุปกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุควำมส ำเร็จ



ด ำเนินกำรแล้ว ไม่ได้ด ำเนินกำร

20 โครงกำรขับเคล่ือนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนกำรเรียนรู้ 5,000       หมวดสังคม √

21 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีฯ ภำยใต้กำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรน่ำ 19 533,000    นำงสำวณีรนุช    กุมผัน √

22 โครงกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพนักเรียนเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี จิตอำสำ 535,880    นำยเอกนรินทร์  เผือกผ่อง √ โควิด-19

23 โครงกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพนักเรียนทัศนศึกษำ 518,230    นำงมุทิตำ  ฟักน่วม √ โควิด-19

24 โครงกำรสถำนศึกษำดีเด่นด้ำนพลังงำนและส่ิงแวดล้อม 5,000       นำยเอกนรินทร์  เผือกผ่อง √

25 โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) 5,000       นำงสำวอำรยำ  สอนวงษ์ √

26 โครงกำรพัฒนำผู้เรียนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000       นำงสำวณัฏฐณิชำ  โยธำภักดี √

27 โครงกำรเผยแพร่งำนศิลปะและวัฒนธรรม 5,000       นำงสำวปวิตรำ เกษมสุข √

28 โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำ 2,000       นำงสำวณัฏฐณิชำ  โยธำภักดี √

29 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 2,000       นำงสำวณีรนุช    กุมผัน √

30 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 2,000       นำงสำวณีรนุช    กุมผัน √

31 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ อนุบำล ป.6 ม.3 และ ม.6 35,000      นำงสุรัตนำ  แสงศิลำ √ โควิด-19

32 โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน 5,000       นำยชำคริต   สิมล้ิม √ โควิด-19

33 โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำกำรเทคโนโลยี 5,000       นำงสำวศศิธร  แสงศรีเรือง  √ โควิด-19

34 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 5,000       นำงสำวศศิธร  แสงศรีเรือง  √

35 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 5,000       นำยจำมร  จิตรบุญมำ  √

36 โครงกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนทักษะและกระบวนกำรเรียนรู้สู่มืออำชีพในสถำนศึกษำ 5,000       นำงสำวณีรนุช    กุมผัน √ โควิด-19

37 โครงกำรส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์ 5,000       นำงสำวปฐมำภรณ์ สืบนิสัย √

38 โครงกำรประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 10,000      นำยไอสูรย์  ปรำบอริพ่ำย √ โควิด-19

สรุปกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
ควำมส ำเร็จ

หมำยเหตุ



ด ำเนินกำรแล้ว ไม่ได้ด ำเนินกำร
39 โครงกำรสร้ำงคนดีมีคุณภำพ 1,500       นำยวรวุฒิ   กฐินเทศ √ โควิด-19

40 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะและเทคนิควิธีในกำรปฏิบัติงำน 100,000    นำงสำวณัฏฐณิชำ  โยธำภักดี √ โควิด-19

41 โครงกำรพัฒนำอำคำรและสถำนท่ี 150,000    นำยศรำวุธ  บุญส่ง √ โควิด-19

  2,961,230

  2,737,390

   (223,840)

สรุปกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ควำมส ำเร็จ หมำยเหตุ

รวม

ยอดเงินจัดท ำโครงกำร 41 โครงกำร

ส่วนต่ำง






