
 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

รอบ 6 เดือนแรก 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบ งบที่ใช ้ งบคงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน ฯ ครูสมบูรณ์  กมขุนทด    52,000    30,215       21,785  

  1.1 กิจกรรมบันทึกการอ่าน ครูสมบูรณ์  กมขุนทด อุดหนุนฯ มี.ค. 62-เม.ย. 63 25,000     22,335         2,665  

  1.3 กิจกรรมยอดนักอ่าน ครูสมบูรณ์  กมขุนทด พัฒนาผู้เรียน 61 มี.ค. 62-เม.ย. 63 2,000            -           2,000  

  1.4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก พัฒนาผู้เรียน 61 พ.ค.-ต.ค.62 10,000            -         10,000  

  1.5 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน crossword game ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก พัฒนาผู้เรียน 61 พ.ค.62-มี.ค.63 10,000        7,380         2,620  
  1.6 กิจกรรมค่ายแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้ ครูอรุณ  ดวดกระโทก   พ.ค.62-มี.ค.63 -            -               -    
  1.7 กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณ ครูประพา สุทรรัตน์   พ.ค.62-มี.ค.63 -            -     -  

  1.8 กิจกรรมส่งเสริมการท่องอาขยาน ครูอรุณ  ดวดกระโทก   พ.ค.62-มี.ค.63 -            -     -  

  1.9 กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของ 
       นักเรียนพิเศษ 

ครูเปรมพร  อรุนันท์ สพม.31 
พ.ค.62-มี.ค.63 

2,500        2,500             -    

2 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด ครูสมควร  วิชาชาติ     35,000      25,000       10,000  

  2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูเปรมฤทัย  สัจจา พัฒนาผู้เรียน พ.ค.62-มี.ค.63 10,000      10,000             -    

3 โครงการความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ครูอุทัย  เหตุผล    212,195    179,842       32,353  

  3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีพื้นฐานให้สามารถ 
      รองรับการใช้บริการ 

ครูอุทัย  เหตุผล เรียกเก็บ 
พ.ค.62, ต.ค.62 

73,495      73,495             -    

  3.2 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง 
     ระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ  

ครูอุทัย  เหตุผล เรียกเก็บ 
เม.ย.62 - มี.ค.63 

16,205      16,205             -    

  3.3 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง ครูอุทัย  เหตุผล พัฒนาผู้เรียน เม.ย.62 - มี.ค.63 23,795      16,350         7,445  

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี  รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2563 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบ งบที่ใช ้ งบคงเหลือ 

     ระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ  

  3.5 ค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ตรายเดือน ครูอุทัย  เหตุผล เรียกเก็บ เม.ย.62 - มี.ค.63 67,200      48,792       18,408  

4 โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ 

ครูประพา สุนทรรัตน ์   
  

58,600      49,900        8,700  

  4.1 กิจกรรมพัฒนาและสร้างแบบทดสอบกลางภาคและ 
     ปลายภาค 

ครูธาดารัตน์  ลีลอย อุดหนุนฯ 
พ.ค.62-มี.ค.63 

5,000            -           5,000  

  4.2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูประพา สุทรรัตน์ พัฒนาผู้เรียน 61 พ.ย.62-มี.ค.63 3,000            -           3,000  

  4.3 กิจกรมจัดติวเพื่อเตรียมสอบ O-Netและ Las และ 
     ข้อสอบกลาง 

ครูธาดารัตน์  ลีลอย เรียกเก็บ 61 
พ.ย.62-มี.ค.63 

30,000      29,300           700  

  4.4 กิจกรรมพัฒนางานวัดผล ครูธาดารัตน์  ลีลอย อุดหนุนฯ ต.ค.62 20,600      20,600             -    

5 โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
การท างาน 

ครูสมนึก  พรมจันทร์   
  

20,000      12,000        8,000  

  5.1 กิจกรรมสานฝันพี่พบน้อง ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน์ อุดหนุนฯ พ.ย.62 - ม.ค.63 3,000            -           3,000  

  5.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
     บริการ 

ครูสมนึก  พรมจันทร์ อุดหนุนฯ 
ธ.ค.62 – มี.ค.63 

5,000        5,000             -    

  5.3 พัฒนานักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ครูอุทัย เหตุผล     5,000            -           5,000  

       5.3.1 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ครูอุทัย เหตุผล อุดหนุนฯ ธ.ค.62 – มี.ค.63 5,000            -           5,000  

        

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี  รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2563 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบ งบที่ใช ้ งบคงเหลือ 

6 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ครูชูชาติ  อาจวิชัย   
  

16,000      16,000             -    

  6.1 กิจกรรมพัฒนาวนิัยและความประพฤตินักเรียน ครูชูชาติ  อาจวิชัย พัฒนาผู้เรียน พ.ค.62-มี.ค. 63 5,000        3,000         2,000  
  6.2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ครูชัยกร แพไธสง พัฒนาผู้เรียน พ.ค.62-มี.ค.63 50,000      54,500  -      4,500  

  6.3 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ครูชูชาติ  อาจวิชัย พัฒนาผู้เรียน พ.ค.62-มี.ค.63 5,000        5,000             -    

  6.4 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก อุดหนุนฯ มี.ค. 63 2,000        2,000             -    

  6.5 กิจกรรมอ าลาสถาบัน ครูเปรมพร  อรุนันท์ พัฒนาผู้เรียน 61 มี.ค. 63 14,000      14,000             -    
  6.6 กิจกรรมจิตอาสา ครูเปรมฤทัย  สัจจา พัฒนาผู้เรียน ม.ค. 63 10,000        9,885           115  

7 ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย ครูชูชาติ  อาจวิชัย    51,000      39,000       12,000  

  7.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ครูชัยกร  แพไธสง พัฒนาผู้เรียน 61 5 ธ.ค., 8 ก.ค. 
62 

8,000        8,000             -    

  7.2 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ครูชัยกร  แพไธสง พัฒนาผู้เรียน 61 ธ.ค.62  2,000            -           2,000  

  7.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา ครูชัยกร  แพไธสง พัฒนาผู้เรียน 61 พ.ค. 62, ก.พ.63 2,000            -           2,000  

8 โครงการพัฒนาคุณลักษณะการยอมรับบนความแตกต่าง ครูธาดารัตน์  ลีลอย     133,000    128,000        5,000  

  8.1 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ครูสมนึก  พรมจันทร์ พัฒนาผู้เรียน ม.ค. 63 110,000    110,000             -    

  8.2 กิจกรรมวันคริสต์มาส ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก พัฒนาผู้เรียน 61 25 ธ.ค. 62 8,000        8,000             -    

  8.3 กิจกรรมวันตรุษจีน ครูปภัสรา  ปิ่นแก้ว   พัฒนาผู้เรียน 61 24 ม.ค.63 3,000        3,000             -    

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี  รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2563 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบ งบที่ใช ้ งบคงเหลือ 

9 โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม 

ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย   
  

156,000    151,000        5,000  

  9.1 กิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย พัฒนาผู้เรียน 61 เม.ย.62 - มี.ค.63 40,000      40,000             -    

  9.2 กิจกรรมกีฬา ประสงค์วิทย์คัพ ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย พัฒนาผู้เรียน 61 ธ.ค.62- ม.ค.63 10,000      10,000             -    

  9.3 กิจกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย พัฒนาผู้เรียน 61 ต.ค.- ธ.ค. 62 20,000      20,000             -    

10 โครงการด าเนินการงานนโยบายและแผนงาน ครูสมควร  วิชาชาติ    2,000            -          2,000  

  10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครูสมควร  วิชาชาติ อุดหนุนฯ ก.พ.63 -            -               -    

  10.2 เข้าเล่มถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี ครูสมควร  วิชาชาติ อุดหนุนฯ เม.ย.63 2,000            -           2,000  

11 โครงการวางแผนและด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียน 

ครูอภิญญา  มนัสพรหม   
  

143,357    117,484       25,873  

  11.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานทุกกลุ่มสาระฯ ครูอภิญญา  มนัสพรหม พัฒนาผู้เรียน 61 ก.พ.63 6,162            -           6,162  
  11.2 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครูอภิญญา  มนัสพรหม พัฒนาผู้เรียน ต.ค.62 – ม.ค.63 97,195      94,984         2,211  

  11.3 การนิเทศภายในสถานศึกษา ครูอภิญญา  มนัสพรหม   พ.ค. 62 - มี.ค. 
63 

-            -     -  

  11.4 นิทรรศการวิชาการ/เปิดบ้าน น.ป.ว ครูอภิญญา  มนัสพรหม พัฒนาผู้เรียน 61 ก.พ. 63 40,000      22,500       17,500  

12 โครงการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบคุลากร ครูกิตติศักด์ิ แก้วเด่น     125,000      90,144       34,856  

  12.1 สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร ครูอรทัย  วิชาชาติ อุดหนุนฯ เม.ย.62 - มี.ค. 
63 

5,000        5,000             -    

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี  รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2563 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบ งบที่ใช ้ งบคงเหลือ 

  12.2 อบรมภายนอกสถานศึกษา ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ เม.ย. 62 - มี.ค. 
63 

70,000      35,144       34,856  

  13.3 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ครูกิตติศักดิ์ แก้วเด่น รายได้ (ขายน้ า) มี.ค.63 50,000      50,000             -    

13 โครงการพัฒนาการวางแผนและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

ครูเปรมฤทัย  สัจจา   
  

7,500       6,500        1,000  

  13.1 กิจกรรมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ครูเปรมฤทัย  สัจจา อุดหนุนฯ เม.ย.62 - มี.ค. 
63 

1,000            -           1,000  

  13.2 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ครูเปรมพร  อรุนันท์ อุดหนุนฯ เม.ย.62 - มี.ค. 
63 

6,500        6,500             -    

14 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้ 

ครูชูชาติ  อาจวิชัย    492,890    554,644  -    61,754  

  14.1 กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน – อาคารประกอบ ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ พ.ค. 62-มี.ค. 63 20,000      93,017  -    73,017  

  14.2 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ พ.ค. 62-มี.ค. 63 10,000      10,000             -    

  14.3 กิจกรรมคนดีมีวินัยรักความสะอาด ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ พ.ค. 62-มี.ค. 63 40,000      38,617         1,383  

  14.4 กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศ ครูอุทัย  เหตุผล อุดหนุนฯ เม.ย.62-มี.ค.63 40,000      36,900         3,100  

15 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ครูอรุณ  ดวดกระโทก    98,500      76,960       21,540  

  15.1 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย ครูอรุณ  ดวดกระโทก    41,000      36,960        4,040  

       15.1.1 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ ต.ค.62 23,000      18,960         4,040  

       15.1.2 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครูเปรมพร  อรุนันท์ อุดหนุนฯ ต.ค.63 5,000        5,000             -    

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี  รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2563 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ 
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       15.1.3 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล ครูสริิวรรณ  เตียประเสริฐ อุดหนุนฯ ต.ค.64 8,000        8,000             -    

       15.1.4 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานท่ัวไป นายพสิษฐ์  รุ่งศิริธนวัฒน ์ อุดหนุนฯ ต.ค.65 5,000        5,000             -    

  15.2 กิจกรรมพัฒนางานบริการชุมชนและและ 
     งานปฏิคม 

ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ 
พ.ค.62-มี.ค. 63 

10,000            -         10,000  

  15.3 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาและ  
     ภาคี 4 ฝ่าย 

ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ 
พ.ค.62-มี.ค. 63 

2,000            -           2,000  

  15.4 กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูอุทัย  เหตุผล     30,500      30,000           500  

       15.4.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครูอุทัย  เหตุผล อุดหนุนฯ พ.ค.62, ต.ค.62 10,000      10,000             -    

  15.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ พ.ค. 62 -ก.พ.63 5,000            -           5,000  

  15.6 กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ครูเปรมพร  อรุนันท์ อุดหนุนฯ มี.ค. 63 10,000      10,000             -    

  15.7 กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา ครูอภิญญา  มนัสพรหม - พ.ค. 62-มี.ค. 63 -            -     -  

16 โครงการการก ากับติดตามประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

ครูนงนุศ  ดวดกระโทก   
 

2,000            -          2,000  

  16.1 กิจกรรมการควบคุมภายใน ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ ก.พ. – มี.ค. 63 2,000            -           2,000  

18 โครงการส่งเสริมการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

ครูชวนคิด  ทิศกระโทก   
  

165,000    150,000       15,000  

  18.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูประพา สุทรรัตน์ อุดหนุนฯ มี.ค.63 5,000            -           5,000  
  18.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ครูอภิญญา  มนัสพรหม - มิ.ย. - ก.ย. 62 -            -     -  
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  18.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูอภิญญา  มนัสพรหม เรียกเก็บ 61 พ.ค.62 – มี.ค.63 10,000            -         10,000  
  18.4 ทัศนศึกษาของนักเรียน ครูอรุณ  ดวดกระโทก พัฒนาผู้เรียน ก.พ. 63 150,000    150,000             -    

19 โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครูอรุณ  ดวดกระโทก     7,000      10,000  -     3,000  

  19.1 กิจกรรมประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ ก.พ. - มี.ค.63 5,000        5,000             -    

  19.2 จัดท ารายงานผลการประเมิน (SAR) ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ มี.ค.63 2,000        5,000  -      3,000  

20 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ครูชวนคิด  ทิศกระโทก     41,000      24,500       16,500  

  20.1 การจัดท าฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ครูชวนคิด  ทิศกระโทก อุดหนุนฯ มิ.ย. 62 – มี.ค. 
63 

16,000            -         16,000  

 

 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี  รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2563 


