
ล ำดับท่ี โครงกำร งบประมำณ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 เบิกจ่ำยแล้ว งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ท่ีจัดสรร คงเหลือ ยังไม่ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง

นโยบำยท่ี 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง

ของมนุษย์และของชำติ

1

ส่งเสริมสถำนศึกษำอันเน่ืองมำจำกในโครงกำร

พระรำชด ำริ

70,000  / 70,000.00

  /
นำงศิริพร  ชัย

ภูมี

จัดสรรให้ ร.

ร.

กลุ่มเป้ำหมำย

ด ำเนินกำรอยู่

ระหว่ำง

2

กำรขับเคล่ือนกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน

กำรศึกษำของในหลวงรัชกำลท่ี10 และกำรน้อมน ำหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ พัฒนำให้

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ "อยู่อย่ำงพอเพียง" 50,000 50,000.00

 /
น.ส.ธุรดำ  

ทองสมุทร

ไม่ใช้

งบประมำณ

ด ำเนินกำร

เสร็จส้ินโดย

บูรณำกำรกับ

โครงกำรนิเทศ

นโยบำยท่ี 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

3

พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ประจ ำปี

งบประมำณ 2564 114,000 70,856.50  70,856.50    43,143.50
 /

นำงเกษมณี  ประเสริฐ

4

ส่งเสริมพัฒนำอัจฉริยภำพและสมรรถนะผู้เรียนสู่กำร

แข่งขันทำงวิชำกำรในศตวรรษท่ี 21 100,000 100,000.00
 /

น.ส.จิณณพัต  

ผลทิพย์

นโยบำยท่ี 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์

5

กำรสังเครำะห์เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน 

(RT) ของผู้เรียนช้ัน ป.1 ปีกำรศึกษำ 2563 26,000  / 26,000.00
 /

นำงเกษมณี  

ประเสริฐ

อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินกำร

กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 (รอบ 9 เดือน)

สพป.อุดรธำนี เขต 4 (ข้อมูล  ณ  วันท่ี  14 กรกฎำคม 2564)
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6

ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ เพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน (กำรคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง) 50,000 50,000.00

 / น.ส.จิณณพัต  

ผลทิพย์

ยังไม่

ด ำเนินกำร

7 ยกระดับผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ัน ป.3 26,000  / 26,000.00
 /

น.ส.จิณณพัต  

ผลทิพย์

อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย

8

กำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot 

Camp)  เพ่ือกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษท้ังระบบ 50,000 50,000.00

 / นำยชำญณรงค์ 

รำชบัวน้อย

9

กำรพัฒนำศักยภำพครูปฐมวัยด้วยกำรผลิตส่ือกำร

จัดกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 100,000  / 100,000.00  / นำงวรำลักษณ์  อินทำ

ด ำเนินกำร

แล้วยังไม่

เบิกจ่ำย

10

พัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลเพ่ือยกระดับ

คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงย่ังยืน 120,000 952          952 119,048.00
 /

น.ส.รัตนำภรณ์  ค ำมูลจะอบรม สค.

11 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนด้วยกระบวนกำร PLC 50,000   / 18,900         31,100.00  / นำยเมธี  มูลธิ ส้ินสุดโครงกำร

12

พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 160,000  /  / 16,880         143,120.00
 /

นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ

กิจกรรมท่ี

เหลือติดโควิด

13

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน

ประถมศึกษำขนำดเล็ก 50,000 50,000.00

 / นำยบุญโรม 

ปัญญำกุล

จะด ำเนินกำร

 ส.ค.

14 นิเทศโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐำน 50,000  / 5496 44,504.00
 /

นำยเมธี  มูลธิ

อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย
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15

พัฒนำผู้เรียนด้ำนกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ ผ่ำนกกระ

บวนกำรทดลอง 50,000 50,000.00
 /

นำยเมธี  มูลธิ

16 ขับเคล่ือนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 100,000 100,000.00  /

นำยบุญโรม 

ปัญญำกุล

17

เตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่

ตำมหลักเกณฑ์ ว2182560 50,000 50,000.00
 /

นำยหลักกำร 

สีพำพันธ์ ปรับเกณฑ์

18

เสริมสร้ำงควำมคิดเชิงระบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน

กำรปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพสู่องค์กรแห่งควำม

เป็นเลิศ 50,000 24,597      24597 25,403.00

 / นำงสมจิตร 

ไพรหลวง ส้ินสุดโครงกำร

19

พัฒนำศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำม

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ (พสน.) 75,000 30,900      30900 44,100.00
 /

น.ส.ดวงจันทร์ 

เสียงใส

นโยบำยท่ี 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร

กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพมีมำตฐำนและลดควำมเหล่ือม

ล  ำทำงกำรศึกษำ

20 กำรตรวจสำรเสพติด/ยำเสพติดของนักเรียนกลุ่มเส่ียง 10,000 5,000        5,000      10,000         0.00 แล้วเสร็จ

น.ส.ดวงจันทร์ 

เสียงใส ส้ินสุดโครงกำร

21

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (ปีกำรศึกษำ 2563) 10,000      10,000    10,000.00

 /

สังวำล ทำแก้ว

ด ำเนินกำร

เสร็จแล้วเบิก

จำก อบจ.

22 ตรวจเย่ียมบ้ำนนักเรียน (อยู่ระหว่ำงเบิกจ่ำย) 40,000       /  / 190             39,810.00
 /

น.ส.ดวงจันทร์ 

เสียงใส ส้ินสุดโครงกำร
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23 ข้อมูลประชำกรวัยเรียน 33,000       / 12,360         20,640.00
 /

นุธิตำ มหำฤทธ์ิ ส้ินสุดโครงกำร

24 สหกรณ์โรงเรียน 30,000      17,200    12,800    30,000.00
 /

นำยสุนทร  ปิ

ระนันท์ ติดโควิด

25

พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและ

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 41,000      41,000.00

 /

น.ส.มธุรดำ ทองสมุทร

ปรับ

กระบวนกำร

ส้ินสุด

โครงกำร

บูรณำกำรกับ

โครงกำร

นิเทศฯ

26 ขับเคล่ือนงำนสภำนักเรียน สพป.อุดรธำนี เขต 4 50,000      50,000.00
 /

น.ส.ดวงจันทร์ เสียงใส

ยังไม่

ด ำเนินกำร

นโยบำยท่ี 5 ด้ำนกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

27 โรงเรียนปลอดขยะ 20,000      20,000    20,000.00  / นำยสุนทร ปิระนันท์

นโยบำยท่ี 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร

บริหำรจัดกำรศึกษำ

28

พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำ 230,000    14,475      18,700    18,850    52,025         177,975.00
 /

นำงพนำวัลย์ 

สุทธิโคตร

29

พัฒนำองค์กรโดยใช้กิจกรรม 5 ส.และมำตรกำร

ประหยัดพลังงำน 15,000      15,000.00
 /

จ.ส.อ.สุวิทย์ 

ทองป้ัน
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30

ประกวดกำรสร้ำงส่ือประชำสัมพันธ์ดิจิทัลระดับเขต

พ้ืนท่ีกำรศึกษำ 20,000      20,000.00
 /

นำยพิทักษ์พร 

พำนศรี

31

ตรวจสอบภำยในเพ่ือส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร

งบประมำณของสถำนศึกษำ 20,000      4429 4,629      9058 10,942.00
 / น.ส.มะลิวรรณ 

ประสมศรี รอเบิกจ่ำย

32

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้กำรจัดท ำ

แผนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำโดยใช้หลักควำมสัมพันธ์เชิง

เหตุผล (XYZ)และกำรรำยงำนกำรติดตำมและ

ประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 100,000    58,350      58,350         41,650.00

 /
นำงอุไรพร  

พิมพำแสง ส้ินสุดโครงกำร

33
พัฒนำงำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

(Big Data) 40,000      40,000.00
 /

นำยบุญโรม ปัญญำกุล

รวมทั งสิ น 2,000,000 209,560     55,529    18,850    32,800    310,564.50   1,689,435.50


