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1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียน บริหารท่ัวไป 2,366,694.31     1,908,815.31    457,879.00      ระหว่างด าเนินการ
2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี บริหารงบประมาณ 3,140.00           3,000.00          140.00           ระหว่างด าเนินการ
3 โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ บริหารวิชาการ 2,622,895.00     2,790,963.00    168,068.00-      ระหว่างด าเนินการ
4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารงบประมาณ 334,100.00       342,210.00       8,110.00-         ระหว่างด าเนินการ
5 ส่งเสริมพัฒนาทักษะฯปฐมวัย บริหารวิชาการ 31,355.00         10,891.00        20,464.00       ระหว่างด าเนินการ
6 เปิดโลกการเรียนรู้หนูน้อยปฐมวัย บริหารวิชาการ 45,000.00         -                 45,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
7 ส่งเสริมคุณธรรมปฐมวัย บริหารวิชาการ 5,000.00           -                 5,000.00         ยังไม่ได้ด าเนินการ
8 ส่งเสริมสุขอนามัยปฐมวัย บริหารวิชาการ 6,100.00           -                 6,100.00         ยังไม่ได้ด าเนินการ
9 พัฒนาการเรียนรู้สร้างสรรค์ฯปฐมวัย บริหารวิชาการ 57,000.00         -                 57,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ

10 ห้องเรียนMEP บริหารวิชาการ 110,950.00       -                 110,950.00      ยังไม่ได้ด าเนินการ
11 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย บริหารวิชาการ 5,000.00           -                 5,000.00         ยังไม่ได้ด าเนินการ
12 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย บริหารวิชาการ 8,700.00           -                 8,700.00         ยังไม่ได้ด าเนินการ
13 พัฒนายกระดับฯ ภาษาไทย บริหารวิชาการ 42,935.00         2,640.00          40,295.00       ระหว่างด าเนินการ
14 พัฒนายกระดับสาระคณิตศาสตร์ บริหารวิชาการ 68,000.00         -                 68,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
15 พัฒนายกระดับสาระวิทยาศาสตร์ บริหารวิชาการ 94,960.00         -                 94,960.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
16 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิสาระสังคม บริหารวิชาการ 3,989,559.00     -                 3,989,559.00   ยังไม่ได้ด าเนินการ
17 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิสาระศิลปะ บริหารวิชาการ 140,000.00       103,712.00       36,288.00       ระหว่างด าเนินการ
18 พัฒนายกระดับสาระสุขศึกษา บริหารวิชาการ 217,000.00       -                 217,000.00      ยังไม่ได้ด าเนินการ

 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เมษายน 2565 - กันยายน 2565
โรงเรียนบ้านสันก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
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19 พัฒนายกระดับสาระภาษาต่างประเทศ บริหารวิชาการ 95,000.00         34,972.00        60,028.00       ระหว่างด าเนินการ
20 พัฒนายกระดับสาระการงานอาชีพ บริหารวิชาการ 45,000.00         -                 45,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริหารวิชาการ 55,013.20         44,401.90        10,611.30       ระหว่างด าเนินการ
22 พัฒนางานวัดและประเมินผล บริหารวิชาการ 99,755.00         48,835.00        50,920.00       ระหว่างด าเนินการ
23 นิเทศภายใน บริหารวิชาการ 1,000.00           -                 1,000.00         ยังไม่ได้ด าเนินการ
24 พัฒนาหลักสูตร บริหารวิชาการ 6,000.00           -                 6,000.00         ยังไม่ได้ด าเนินการ
25 พัฒนานักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต บริหารวิชาการ 674,800.00       179,936.00       494,864.00      ระหว่างด าเนินการ
26 พัฒนานักเรียนห้องเรียนMEP บริหารวิชาการ 509,630.00       498,655.59       10,974.41       ระหว่างด าเนินการ
27 พัฒนาห้องสมุด บริหารวิชาการ 33,000.00         17,200.00        15,800.00       ระหว่างด าเนินการ
28 ประกันคุณภาพ บริหารวิชาการ 30,199.00         30,199.00        -                ด าเนินการเรียบร้อย
29 พัฒนาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ บริหารวิชาการ 588,454.24       288,831.70       299,622.54      ระหว่างด าเนินการ
30 ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ บริหารวิชาการ 60,000.00         -                 60,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
31 แหล่งเรียนรู้ บริหารวิชาการ 330,960.00       87,120.00        243,840.00      ระหว่างด าเนินการ
32 จัดการศึกษาเด็กเรียนรวม บริหารวิชาการ 23,089.00         2,700.00          20,389.00       ระหว่างด าเนินการ
33 ยกระดับการเรียนคอมพิวเตอร์ บริหารวิชาการ 76,000.00         -                 76,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
34 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ONET บริหารวิชาการ 18,389.45         -                 18,389.45       ระหว่างด าเนินการ
35 ห้องเรียนคุณภาพ บริหารวิชาการ 146,000.00       128,081.00       17,919.00       ระหว่างด าเนินการ
36 การจัดการเรียนการสอนสถานการณ์โคโรน่า-19 บริหารวิชาการ 302,163.00       185,358.00       116,805.00      ระหว่างด าเนินการ
37 พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ บริหารบุคลากร 47,500.00         -                 47,500.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
38 จัดหาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ บริหารบุคลากร 4,921,921.00     2,478,494.00    2,443,427.00   ระหว่างด าเนินการ



งบประมาณ
ยอดยกมา
1-เม.ย.-65

ท่ี ช่ือโครงการ กลุ่มงาน เบิกจ่าย หมายเหตุคงเหลือ

39 สร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากร บริหารบุคลากร 50,000.00         -                 50,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
40 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร บริหารบุคลากร 80,000.00         -                 80,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
41 ขับเคล่ือนกระบวนการ PLC บริหารบุคลากร 36,000.00         -                 36,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
42 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม บริหารท่ัวไป -                  -                 -                ด าเนินการเรียบร้อย
43 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริหารท่ัวไป 23,492.00         4,960.00          18,532.00       ระหว่างด าเนินการ
44 บริการอาหารกลางวัน บริหารท่ัวไป 3,761,886.20     3,009,144.50    752,741.70      ระหว่างด าเนินการ
45 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ บริหารท่ัวไป 62,590.00         385.00            62,205.00       ระหว่างด าเนินการ
46 กิจการนักเรียน บริหารท่ัวไป 94,003.00         24,398.00        69,605.00       ระหว่างด าเนินการ
47 พัฒนาการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา บริหารวิชาการ 785,000.00       -                 785,000.00      ยังไม่ได้ด าเนินการ
48 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา บริหารวิชาการ 50,000.00         -                 50,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินการ
49 จัดซ้ือครุภัณฑ์  ส าหรับอาคาร 318 ล./55-ข บริหารท่ัวไป -                  -                 -                ด าเนินการเรียบร้อย
50 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บริหารท่ัวไป 494,800.00       -                 494,800.00      ยังไม่ได้ด าเนินการ
51 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรัฐวิทยาและอาคารรัฐวิรุฬห์ บริหารท่ัวไป -                  -                 -                ด าเนินการเรียบร้อย


