
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   
ของ 

โรงเรียนบ้านพระคอืหนองโพธิ์วิทยา 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปกีารศึกษา 2564 
(ปีงบประมาณ 2563-2564) 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

การใชจ้่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
เด็กปฐมวัย  

1. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

8,000 8,000 ด าเนนิการแล้ว 

2. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 2,000 2,000 ด าเนนิการแล้ว 
3. กิจกรรมห้องเรยีนสีขาว 500 500 ด าเนนิการแล้ว 
4. กิจกรรมรณรงคต์่อต้านยาเสพ
ติด 

500 500 ด าเนนิการแล้ว 

5. กิจกรรมเข้าคา่ยคณุธรรม 
(งบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน) 

2,000 2,000 ด าเนนิการแล้ว 

6. กิจกรรมจติอาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

500 500 ด าเนนิการแล้ว 

7. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1,000 1,000 ด าเนนิการแล้ว 

8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด 1,000 1,000 ด าเนนิการแล้ว 
9. กิจกรรมศลิป์สร้างสรรค ์ 1,000 1,000 ด าเนนิการแล้ว 
10. กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
(งบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน) 

2,000 2,000 ด าเนนิการแล้ว 

11. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

1,000 1,000 ด าเนนิการแล้ว 

 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

การใชจ้่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

โครงการพัฒนา
กระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

500  ด าเนนิการแล้ว 

2. กิจกรรมพัฒนาครูและบคุลากร
ระดับปฐมวัยของโรงเรยีน 

5,000  ด าเนนิการแล้ว 

3. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องเรียน, สภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

4,000  ด าเนนิการแล้ว 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(งบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน) 

2,000 
 

 ด าเนนิการแล้ว 

5. กิจกรรมการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับปฐมวัย/ชุมชน/
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

1,000  ด าเนนิการแล้ว 

6. กิจกรรม  PLC 500  ด าเนนิการแล้ว 
 



 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

การใชจ้่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคญั 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 

1,000 1,000 ด าเนนิการแล้ว 

2. กิจกรรมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

2,000 2,000 ด าเนนิการแล้ว 

3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู/้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
(งบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน) 

17,650 
 

17,650 
 

ด าเนนิการแล้ว 

4. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2,000 2,000 ด าเนนิการแล้ว 

5. กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการ
อ่าน 

1,000 1,000 ด าเนนิการแล้ว 

6. กิจกรรมการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง 

1,000 1,000 ด าเนนิการแล้ว 

 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

การใชจ้่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ของผู้เรียน                    

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน-
เขียนภาษาไทย 

1,500 1,500 ด าเนนิการแล้ว 

2. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

1,500 1,500 ด าเนนิการแล้ว 

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

1,500 1,500 ด าเนนิการแล้ว 

4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคดิ 

1,500 1,500 ด าเนนิการแล้ว 

5.กิจกรรมเขา้ค่ายวิชาการ 
(งบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน) 

7,000 7,000 ด าเนนิการแล้ว 

6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
โดยใช้  ICT 
(งบกิจกรรมพฒันาคณุภาพผู้เรยีน) 

4,000 4,000 ด าเนนิการแล้ว 

7. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนทุกกลุ่มสาระ 

38,000 38,000 ด าเนนิการแล้ว 

8. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(NT / ONET) 

1,500 1,500 ด าเนนิการแล้ว 

9. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
 

500 500 ด าเนนิการแล้ว 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

การใชจ้่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์                        
 

1. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 4,000 4,000 ด าเนินการแล้ว 
2. กิจกรรมห้องเรยีนสีขาว 1,000 1,000 ด าเนนิการแล้ว 
3. กิจกรรมสภานักเรียน 500 500 ด าเนนิการแล้ว 
4. กิจกรรมวันส าคัญ 10,000 10,000 ด าเนินการแล้ว 
5. กิจกรรมรณรงคต์่อต้านยาเสพติด 500 500 ด าเนนิการแล้ว 
6. กิจกรรมออมทรัพย ์ 500 500 ด าเนนิการแล้ว 
7. กิจกรรมสหกรณ ์ 500 500 ด าเนนิการแล้ว 
8. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2,000 2,000 ด าเนนิการแล้ว 
9. กิจกรรมกีฬาประจ าป ี 5,500 5,500 ด าเนินการแล้ว 
10. กิจกรรมจิตอาสา/บ าเพ็ญ
ประโยชน ์

500 500 ด าเนินการแล้ว 

11. กิจกรรมการเข้าค่ายคณุธรรม 
(งบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน) 

8,000 
 

8,000 
 

ด าเนินการแล้ว 

12. กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี  (สามญั-ส ารอง) 
(งบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน) 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

ด าเนินการแล้ว 

 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว ้
การใชจ้่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

โครงการพัฒนา
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ                    
 

1.กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบัติการ 1,000 1,000 ด าเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

500 500 ด าเนินการแล้ว 

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบคุลากร
ของโรงเรียน 

13,000 13,000 ด าเนินการแล้ว 

4. กิจกรรมปรบัปรุงสภาพ 
แวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  

17,000 17,000 ด าเนินการแล้ว 

5. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงข้อมลู
สารสนเทศของโรงเรียน 

500 500 ด าเนินการแล้ว 

6. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 

2,000 2,000 ด าเนินการแล้ว 

7. กิจกรรมการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

500 500 ด าเนินการแล้ว 

8. กิจกรรมรับนักเรียน/
ปฐมนิเทศ/ปัจฉมินิเทศ 

1,500 1,500 ด าเนินการแล้ว 

9. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน/เยี่ยมบ้านนักเรยีน 

500 500 ด าเนินการแล้ว 

10. กิจกรรมนิเทศภายใน 500 500 ด าเนินการแล้ว 

11. กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1,500 1,500 ด าเนินการแล้ว 



 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

การใชจ้่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

โครงการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ     

1. กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 

1,000 1,000 ด าเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2,000 2,000 ด าเนินการแล้ว 

3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(งบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน) 

16,400 
 

16,400 
 

ด าเนินการแล้ว 

4. กิจกรรมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

4,000 4,000 ด าเนินการแล้ว 

5. กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 1,000 1,000 ด าเนินการแล้ว 
6. กิจกรรมอาเซยีนศึกษา 500 500 ด าเนินการแล้ว 
7. กิจกรรมพัฒนานักเรียนพิการ
เรียนรวม 

1,000 1,000 ด าเนินการแล้ว 

8. กิจกรรมการวดัและประเมินผล
การเรยีน 

2,000 2,000 ด าเนินการแล้ว 

9. กิจกรรม  PLC 500 500 ด าเนินการแล้ว 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

การใชจ้่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

โครงการพัฒนากิจกรรม
สนับสนุนการศึกษา 

 

1.งานสาธารณปูโภค  เช่น 
   ค่าไฟฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์   
ฯลฯ    

90,000  ด าเนินการแล้ว 

2.งานพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
วัสดุ ครภุัณฑ์ อาคารสถานท่ี 

40,000  ด าเนินการแล้ว 

3.งานธุรการโรงเรียน 5,000  ด าเนินการแล้ว 
4.งานการเงิน-พัสด ุ 5,000  ด าเนินการแล้ว 

 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
ปัญหา/อุปสรรค   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ   ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมาย  การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียนบ้านพระคือ
หนองโพธิ์วิทยา ฉบับนี้   เป็นการรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนปีการศึกษา 2564     
ซึ่งการใช้เงินตามโครงการในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน เสร็จเรียบร้อยดีทุกประการ    นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านทางระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  (e-budget)   ทุก 6 เดือน    

   
 

                        (นางปาริชาติ วรรณทิพย์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 


