
รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ ดำเนินการเสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
1. พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย นางศุภสิตา   พันธุวร 30,000    ✓ 

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางกมลวรรณ  พุทธพรหม   3,000 3,000 0 ✓  

3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา   22,000    ✓ 

4. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางสาวภัทราภรณ์  โสชู 55,195    ✓ 

5. โครงการอาหารกลางว ัน ใน
โรงเรียน 

นางมุทิตา  ใจเก่ง 285,600 212,625 72,975  ✓ 

6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นางรัศมี  กุลศรี , นางสาว
ปราณี  ธรรมดี      

10,000 10,000 0 ✓  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. เปิดบ้านวิชาการ (Open 
House) 

นางกมลวรรณ  พุทธพรหม   40,000 40,000 0 ✓  

 



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ ดำเนินการเสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ 

2. การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (School as 
Learning Community) เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่

นางกมลวรรณ  พุทธพรหม   100,000 100,000 0 ✓  

3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผู้เรียน
ตามแนวนโยบายวิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ 

นางสาวกรรณิการ์  ขุนสันทัด 20,000    ✓ 

4. นิเทศภายใน นางกมลวรรณ  พุทธพรหม   5,000 5,000 0 ✓  

5 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวเหนือพร  ศรีเสน่ห์  5,000 5,000 0 ✓  

6 การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางสาวมิรันตี  ฤทธิ์มหา 10,000    ✓ 

7 การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

นางกมลวรรณ  พุทธพรหม   
 

10,000    ✓ 

8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา   150,000    ✓ 

9 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางสาวภัทราภรณ์  โสชู 219,000    ✓ 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นางสาวบัณฑิตา  พากุล 60,000    ✓ 

 



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ ดำเนินการเสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ 

11 โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 
 

นายฉลาด ยอดคีรี, นายกอง
สิน ช่ืนชม, 
นายอำนาจ อ้อมนอก, 
นางสาวกัญญ์วรา พรมภักดิ์ 

100,000    ✓ 

12 โครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม 
 

นางธีรภา  วรรณา  
 

5,000 5,000 0 ✓  

13 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

นางรจนา สิมลี  นางปราณี  ศรีจลุ
ฮาต  นางรุ่งฤดี นครศรี                                      
นางสาวมิรันตี ฤทธ์ิมหา  

 

20,000 
 

   ✓ 

14 การพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน   

นายสราวุฒิ นครศรี 
 

73,360 73,360 0 ✓  

15 พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แบบครบ
วงจร  

นางปราณี ศรีจุลฮาต 50,000    ✓ 

งานบริหารท่ัวไป 
16 โครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียน 
นางมุทิตา  ใจเก่ง 1,192,800 896,175 296,625  ✓ 

17 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นางรัศมี  กุลศรี , นางสาว
ปราณี  ธรรมดี      

30,000 30,000 0  ✓ 

 



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ ดำเนินการเสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ 

18 โครงการพัฒนากิจกรรมวันสำคัญ  
 

นางนันทลดา ดาวังปา  นาง
ประสบพร  แหล่งสนาม   
 

40,000 20,000 20,000  ✓ 

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

นายกองสิน  ช่ืนชม   100,000 70.000 30,000  ✓ 

20 พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสำหรับ
นักเรียน 

นางสาวกรรณิการ์ ขุนสันทัด 
 

90,000    ✓ 

21 รักษ์ส่ิงแวดล้อม นางปราณี   ศรีจุลฮาต          20,000    ✓ 

22 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นางสาวกัญญ์วรา  พรมภักดิ์         5,000    ✓ 

23 สถานศึกษาปลอดภัย นายสุขสันต์  ยศธสาร 50,000    ✓ 

บริหารงานบุคคล 
24 เชิดชูครูผู้ทรงคุณค่าแห่งวิชาชีพ นางกิ่งกมล นิตยโรจน ์ 10,000     
25 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
นางสาวกนกวรรณ นาสพัส 
 

120,600 120,600 0 ✓  

 

 

 

 



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ ดำเนินการเสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ 

26 จ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
 

นางสาวฐิติพร ธรรมเจริญ 
 

302,400 96,000 206,400  ✓ 

27 จัดจ้างครูลูกจ้างช่ัวคราว (ครู
จินตคณิต) 
 

นางกิ่งกมล  นิตยโรจน์, 
นางสาวฐิติพร   ธรรมเจริญ 
 

113,400 36,000 77,400  ✓ 

บริหารงานงบประมาณ 
28 โครงการบริหารจัดการหนังสือ

เรียนฟรี 15 ปี  
นางประภัสสร ช่ืนชม 683,988   683,988 0 ✓  

29 โครงการบริหารเครื่องแบบ
นักเรียนเรียนฟรี 15 ปี  

นางทชากร ไกรคุที 270,660   270,660   0 ✓  

30 โครงการบริหารอุปกรณ์การเรียน
เรียนฟรี 15 ปี  

นางทชากร ไกรคุที 358,070   358,070   0 ✓  

31 โครงการบริหารจัดการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

นางทชากร ไกรคุที 453,000 453,000 0 ✓  

 

     ลงช่ือ  ........... .............................  ผู้รายงาน           ลงช่ือ  ............... .........................  ผู้รายงาน  

          (นางพิมพกานต์  อินทร์ภูวงศ์)                                                         (นางแพวิพา   ภูสงัด) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 



 


