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พัฒนา

ผู้เรียน

ระดม

ทรัพยาก

ร

อบต อ่ืนๆ ใช้ไปแล้ว จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ ระยะเวลา

1
ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนบางดีวิทยาคม บริหารท่ัวไป นางสาวบุญศิริ ปานทน / 13,000.00    16,000.00     81.25        ต.ค. 61-ก.ย. 62

2 โรงเรียนคุณธรรม บริหารท่ัวไป นางสาวขวัญชนก พลเดช / / 5,915.00      55,000.00     10.75        พ.ย. 61-ก.ย.62

3 ธนาคารโรงเรียนบางดีวิทยาคม บริหารท่ัวไป นางอรพินท์ เดชภักดี / 3,254.00      4,000.00       81.35        ต.ค. 61-ก.ย. 62

4
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครองและชุมชน บริหารท่ัวไป นายธีระวุฒิ ติระนนท์ / 3,000.00      7,000.00       42.86        พ.ย. 61-พ.ค.62

5
สนับสนุนนักเรียนยากจนด้วยเงิน

อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน บริหารท่ัวไป นางสาวปัทมาวดี หม่ืนละม้าย / -             106,650.00    -           ต.ค. 61-ก.ย. 62

6 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารท่ัวไป นายธีระวุฒิ ติระนนท์ / -             8,000.00       -           ต.ค. 61-ก.ย. 62

7
พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

และงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน บริหารท่ัวไป นายเกรียงไกร ช่วยตระกูล / 3,350.00      10,000.00     33.50        ต.ค. 61-ส.ค. 62

8
จัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ี

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ บริหารท่ัวไป นายอดิศร แซ่เซียว / 7,580.00      8,486.00       89.32        ต.ค.61-ก.ย.62

9 พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา บริหารท่ัวไป นายซูกีพลี โบสะอิ / 3,000.00      3,000.00       100.00       พ.ย. 61-ก.ย.62

10
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ประสาน

ความร่วมมือ ยึดถือหลักประชาธิปไตย บริหารท่ัวไป นางสาวป่ินมณี เซ่งฟัด / 10,000.00    10,000.00     100.00       พ.ย.61-ส.ค.62

11 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริหารท่ัวไป นางจรวยพร แซ่เซียว / -             9,000.00       -           ต.ค.61-ก.ย.62



12 สถานศึกษาปลอดภัย บริหารท่ัวไป นายอภิชัย เต่าจีน / / 2,260.00      19,750.00     11.44        ต.ค.61-ก.ย.62

13
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข บริหารท่ัวไป นายคมสัน นวลใย / -             44,000.00     -           ต.ค.61-ก.ย.62

14 ทูบีนับเบอร์วัน  TO BE NUMBER ONE บริหารท่ัวไป นางสาวณัชชลกร ชูสุวรรณ / -             10,000.00     -           พ.ย.61-ก.ย.62

15 จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ บริหารท่ัวไป นายคมสัน นวลใย / -             -              ต.ค.61-ก.ย.62

16 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน บริหารท่ัวไป นางวรรณา จูห้อง / -             100,000.00    -           ต.ค.61-ก.ย.62

17 คนละไม้ คนละมือ พวกเราคือบางดีวิทย์ งบประมาณ นายคมสัน นวลใย / 159,859.00   279,400.00    57.22        ต.ค.61-ก.ย.62

18 จัดซ้ือพัสดุเพ่ือการศึกษา งบประมาณ นางอรพินท์ เดชภักดี / 216,566.83   350,000.00    61.88        ต.ค.61-ก.ย.62

19 พัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ งบประมาณ นางอรพินท์ เดชภักดี / 40,550.00    52,243.00     77.62        ต.ค.61-ก.ย.62

20 สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียน งบประมาณ นายสุรสีห์ หนูพุทธิ / -             193,650.00    -           มิ.ย.-62

21 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน งบประมาณ นายสุรสีห์ หนูพุทธิ / -             179,580.00    -           ต.ค.61-มิ.ย.62

22 สนับสนุนหนังสือเรียน งบประมาณ นายสุรสีห์ หนูพุทธิ / 382,732.15   392,770.00    97.44        มี.ค.62-มิ.ย.62

23 สาธารณูปโภค งบประมาณ นายสุรสีห์ หนูพุทธิ / 267,626.82   276,000.00    96.97        ต.ค61-ก.ย.62

24 จัดหา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร บุคลากร นางสาวจินดา สงศิริ / / 4,480.00      436,286.00    1.03          ต.ค61-ก.ย.62

25 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการ นายปฏิวุฒิ ชุมสุวรรณ / -             15,000.00     -           พ.ย.61-ก.ย.62

26 พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ วิชาการ นางวรรณา จูห้อง / 144,508.00   147,860.00    97.73        ต.ค.61-ก.ย.62

27 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน วิชาการ นายชุกรี ทุ่ยอีด / 800.00        7,000.00       11.43        ต.ค.61-ก.ย.62

28 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวิชาการ นายปฏิวุฒิ ชุมสุวรรณ / 3,045.00      10,000.00     30.45        ต.ค.61-ก.ย.62

29 ประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ืองวิชาการ นางสาวจินดา สงศิริ / 4,480.00      5,500.00       81.45        ต.ค.61-ก.ย.62



30 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT วิชาการ นายสุรสีห์ หนูพุทธิ / -             5,000.00       -           พ.ค.62-ก.ค.62

31 จัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา วิชาการ นายสุรสีห์ หนูพุทธิ / -             -              พ.ค.62-ก.ค.62

32 รักษ์ภาษาไทย วิชาการ นางนุจรี ไกรศิริ / 6,000.00      6,000.00       100.00       ก.ค.62-ส.ค.62

33 วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย วิชาการ นางนุจรี ไกรศิริ / 5,054.00      5,000.00       101.08       มิ.ย62

34
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธ์ิ

ทางภาษาไทย วิชาการ นางนุจรี ไกรศิริ / -             17,000.00     -           พ.ค.62-มิ.ย.62

35

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาการ นายเกรียงไกร ช่วยตระกูล / 6,590.00      14,000.00     47.07        ก.ค.62-ส.ค.62

36
จัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นายชุกรี ทุ่ยอีด / -             7,000.00       -           ม.ค.62-ก.พ.62

37
ส่งเสริมการแสดงทางวิทยาศาสตร์สู่

ความเป็นเลิศ วิชาการ นางสาวจินดา สงศิริ / -             15,000.00     -           มิ.ย.62-ส.ค.62

38
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการ นางสาวบุญศิริ ปานทน / -             20,000.00     -           ธ.ค.-61

39
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิเพ่ือความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วิชาการ นายคมสัน นวลใย / 10,500.00    10,500.00     100.00       พ.ย.61,ส.ค.62

40
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาการ นายส าพรรณ์ หนูเซ่ง / / 76,115.00    76,115.00     100.00       ม.ค.62-ก.ค.62

41
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาการ นางสาวเพลินตา จันทร์ละเอียด / 17,500.00    17,500.00     100.00       ม.ค.62-พ.ค.62



42
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาการ นางสาวสุขุมาล คงเนียม / 3,900.00      14,000.00     27.86        พ.ค.62-มิ.ย.62

43 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาการ นายซูกีพลี โบสะอิ / 8,090.00      50,000.00     16.18        มี.ค.62-มิ.ย.62

44 ทัศนศึกษา วิชาการ นายสุรสีห์ หนูพุทธิ / 60,000.00    60,000.00     100.00       ม.ค.62-ก.พ.62

45 นิเทศภายใน วิชาการ นางวรรณา จูห้อง / -             -              ธ.ค.61-ก.ย.62

46 ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี วิชาการ นายซูกีพลี โบสะอิ / -             40,000.00     -           พ.ย.61-ก.ย.62

47 พัฒนานักเรียนด้วยระบบงานแนะแนว วิชาการ นางสาวปัทมาวดี หม่ืนละม้าย / 6,705.00      24,500.00     27.37        ต.ค.61-ก.ย.62

48 ห้องสมุดมีชีวิต 3 ดี วิชาการ นางสาวปัทมาวดี หม่ืนละม้าย / -             28,000.00     -           พ.ค.62-ก.ย.62

49
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ นางจรวยพร แซ่เซียว / 25,500.00    30,100.00     84.72        ธ.ค.61,ก.ค.62-ส.ค.62

50 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน บริหารท่ัวไป นายอดิศร แซ่เซียว / 41,758.00    55,000.00     75.92        

51 ส่งเสริมกีฬาวู้ดบอล -             -              

52 พัฒนาส่ือการจัดการเรียนการสอนสู่ยุคไทนแลนด์ 4.0วิชาการ นางสาวสุขุมาล คงเนียม / 111,826.00   147,000.00    76.07        










