
อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 15,000 P นางเยาวนาฏ  เร่ิมศรี

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม 3,000 P นางบุษราภรณ์  สีดาดาน

3 โครงการหน่ึงครูหน่ึงวิจัย 2,000 P น.ส.ศรีประภา  สุนารักษ์

4 โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3,000 P นายสันติ  เหล่ามีชัย

5 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3,000 P น.ส.ประหยัด ฤาชากูล 

6 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน 10,000 P นางบุษราภรณ์  สีดาดาน

7 โครงการสอนซ่อมเสริม 2,000 P นายสันติ  เหล่ามีชัย

8 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 3,000 P นางเยาวนาฏ  เร่ิมศรี

9 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 5,000 P นางบุษราภรณ์  สีดาดาน

10 โครงการแนะแนว 5,000 P นายสันติ  เหล่ามีชัย

11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 3,000 P น.ส.ศรีประภา  สุนารักษ์

12 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 7,000 P นายสันติ  เหล่ามีชัย

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
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13 โครงการสัปดาห์วิชาการ 10,000 P นางบุษราภรณ์  สีดาดาน

14 โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 3,000 P นางเยาวนาฏ  เร่ิมศรี

15 โครงการเข้าค่ายวิชาการ 10,000 P นางบุษราภรณ์  สีดาดาน

16 โครงการประกันคุณภาพภายใน/พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 5,000 P น.ส.กนิษฐา  นุ่นสวัสด์ิ

17 โครงการนิเทศภายใน 2,000 P นางบุษราภรณ์  สีดาดาน

18  โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 2,000 P นายสันติ  เหล่ามีชัย

19  โครงการประชาคมอาเซียน 3,000 P ว่าท่ี ร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช

20  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5,000 P นางเยาวนาฏ  เร่ิมศรี

21 โครงการผลิต พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 5,000 P นางเยาวนาฏ  เร่ิมศรี

22 โครงการเรียนรู้แบบโครงงาน 3,000 P น.ส.ศรีประภา  สุนารักษ์

23 โครงการพัฒนาห้องสมุด 5,000 P น.ส.เพ็ญพิชา  นิยธรรม

24 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ 100,000 P นางบุษราภรณ์  สีดาดาน

25 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 20,000 P นายสันติ  เหล่ามีชัย

26 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2,000 P น.ส.กนิษฐา นุ่นสวัสด์ิ

27 โครงการพัฒนาแผนคุณภาพการศึกษา 2,000 P นายทนงชัย  คิดโสดา

28 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีงานงบประมาณ 10,000 P นางสมคิด  ทับศรีแก้ว

29 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานการเงินและพัสดุ 5,000 P น.ส.ประหยัด  ฤาชากูล
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30 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามจัดสรร P นายศราวุธ  สายตา

31 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร 2,000 P น.ส.กนิษฐา นุ่นสวัสด์ิ

32 โครงการสนับสนุนเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน ตามจัดสรร P นางสมคิด  ทับศรีแก้ว

33 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน 40,000 P นายศราวุธ  สายตา

34 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 13,000 P นางสมคิด  ศิริวัฒ

35 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 25,000 P นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร

36 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3,000 P นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร

37 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร 30,000 P นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร

38 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 4,820 P นางสมคิด  ศิริวัฒ

39 โครงการให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงาน 3,000 P นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร

40 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 10,000 P นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว

41 โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3,000 P นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว

42 โครงการรณรงค์ประหยัดน้ า - ประหยัดไฟ 2,000 P น.ส.ณัชชา  มลิซ้อน

43 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 5,000 P นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว

44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 18,000 P นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว

45 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 5,000 P น.ส.ณัชชา  มลิซ้อน

46 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานธุรการสารสนเทศ 5,000 P น.ส.เพ็ญพิชา  นิยธรรม
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47 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 6,000 P น.ส.ณัชชา  มลิซ้อน

48 โครงการควบคุมภายใน 1,000 P นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว

49 โครงการบ ารุงรักษาพาหนะของโรงเรียน 20,000 P นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว

50 โครงการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 5,000 P นางบุษราภรณ์  สีดาดาน

51 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการส านักงาน 30,000 P นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร

52 โครงการส ามะโนนักเรียนและรับนักเรียนใหม่ 3,000 P นายศรันยู  พระโนเรศ

53 โครงการกิจกรรมเย่ียมบ้านผู้ปกครองของนักเรียน 6,000 P นายศรันยู  พระโนเรศ

54 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 P นางสาวสุธิดา  อินธิแสง

55 โครงการกิจกรรมอาสาพัฒนา 1,000 P นางสาวสุธิดา  อินธิแสง

56 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 1,000 P ว่าท่ีร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช

57 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขนิสัยสุขภาพนักเรียน 1,000 P ว่าท่ีร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช

58 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,000 P นางสาวสุธิดา  อินธิแสง

59 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 2,000 P ว่าท่ีร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช

60 โครงการ To  BE  NUMBER  ONE 2,000 P ว่าท่ีร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช

61 โครงการปฏิบัติธรรม 2,000 P ว่าท่ีร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช

62 โครงการกิจกรรมหน้าเสาธง 1,000 P นายศรันยู  พระโนเรศ

63 โครงการกีฬาภายใน 50,000 P นายศรันยู  พระโนเรศ
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64 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 5,000 P นางสาวสุธิดา  อินธิแสง

65 โครงการส่งเสริม  สืบสาน  ดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะพ้ืนบ้าน 2,000 P น.ส.อาทิตยา  พันธ์เสถียร

66 โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 2,000 P นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว

67 โครงการพัฒนาด้านกีฬา 30,000 P นายศราวุธ  สายตา

68 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 5,000 P นางบุษราภรณ์  สีดาดาน

69 โครงการวันส าคัญ 41,120 P นายศรันยู  พระโนเรศ
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