
เอกสารหมายเลข  8 
 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2562 
ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
โครงการ /
กิจกรรมที่ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวนเงินที่
ได้รับจริง 

จ านวนเงินที่
เบิกจ่ายแล้ว 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวณฐมน   
บุญมาเลิศ 

5,000 5,000               -          5,000.00    

2 โครงการส่งเสริมวิชาการ ส าหรับ
ปฐมวัย 

นางเครือทิพย์  
 สัญส าราญ 

42,000 42,000     33,779.00        8,221.00    

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ 

นางเครือทิพย์   
สัญส าราญ 

7,400 7,400               -          7,400.00    

4 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพเด็ก
ปฐมวัย 

นางสาวปวิชญา  
 ผมงาม 

20,000 20,000               -        20,000.00    

5 โครงการแหล่งเรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นางสาวสงัด   
ยิ่งสวัสดิ์ 

55,000 55,000               -        55,000.00    

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

นางสาวสุภัทรา 
บูรณะประเสริฐ 

5,000 5,000               -          5,000.00    

7 โครงการพัฒนาบุคลากร นางสาวศิริวิไล   
มาตรเลิง 

10,000 10,000               -        10,000.00    

8 โครงการพัฒนาระบบงานบริหาร
งบประมาณของโรงเรียน 

นางสาวกิตติมา    
กิจผดุง 

8,000 8,000               -          8,000.00    



โครงการ /
กิจกรรมที่ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวนเงินที่
ได้รับจริง 

จ านวนเงินที่
เบิกจ่ายแล้ว 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฝ่าย
ปฐมวัย 

นางสาวชมัยพร   
คงทรัพย์ 

5,000 5,000               -          5,000.00    

10 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ นางสาวพรศิริมน   
จุลละนันท์ 

35,000 35,000     12,650.00      22,350.00    

11 โครงการดูแลศิษย์ลูกและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาวอรทัย    
เบิกละ 

5,000 5,000               -          5,000.00    

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย นางสาวพรศิริมน   
จุลละนันท์ 

20,000 20,000       6,870.00      13,130.00    

13 โครงการพัฒนาการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมบริเวณห้องเรียน 

นางเครือทิพย์  
 สัญส าราญ 

100,000 100,000               -       100,000.00    

ระดับประถมศึกษา 

1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นางกุหลาบ   
ตรุโนภาส 

340,000 340,000    215,748.83     124,251.17    

2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายบุญ  
 โพธิ์ขาว 

455,000 455,000     27,600.70     427,399.30    

3 โครงการวิถีพุทธ  (เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

นางสาววีรยา    
แทนข า 

30,000 30,000       4,020.00      25,980.00    

4 โครงการเด็กน้อยใฝ่รู้ สู่อนาคตที่สดใส นายกรวิทย์    
วิธินันทกิตต์ 

150,000 150,000    132,832.40      17,167.60    

5 โครงการห้องเรียนคุณภาพ นางสาววีรยา  แทน
ข า 

41,000 41,000       6,970.00      34,030.00    

6 โครงการนักเรียนดี  มีคุณธรรม รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

นางสาวสรัลชนา  
ก้านกลาง 

20,000 20,000               -        20,000.00    



โครงการ /
กิจกรรมที่ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวนเงินที่
ได้รับจริง 

จ านวนเงินที่
เบิกจ่ายแล้ว 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

 
7 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
นางสาวสิรินทิพย์  

ทองนุช 
6,000 6,000               -          6,000.00    

8 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

นางพนมรัตน์    
แคนมั่น 

3,000 3,000               -          3,000.00    

9 โครงการจ้างบุคลากรตามความขาด
แคลน(เงินรายได้+เงินอปท) 

นางสาวปิยะพร  
 ศรีโสภา 

                  -                  -      

10 โครงการพัฒนาระบบงานบริหาร
งบประมาณ   ของโรงเรียน 

นางรัตนา   
ประกอบผล 

50,000 50,000               -        50,000.00    

11 โครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภค
อย่างเป็นระบบ 

นางสาวรุ่งตะวัน   
เลิกนอก 

1,080,000 1,080,000               -     1,080,000.00    

12 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 

นางสาวนพมาศ  
 ศรทอง 

300,000 300,000    115,671.45     184,328.55    

13 โครงการโรงเรียนปลอดภัยน่าอยู่น่า
เรียน 

นางญาณิศา    
บุรัศมี 

200,000 200,000    185,300.00      14,700.00    

14 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางธนัชภรณ์   
มูลภักด ี

20,000 20,000     14,435.00        5,565.00    

15 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาวธัญลักษณ ์ 
 เนยสูงเนิน   
นางสาวศันสนีย์  สเีดือน 

10,000 10,000       3,620.00        6,380.00    

16 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ นายศุภณัฐ  
 โตสุข 

20,000 20,000               -        20,000.00    

17 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

นางสาวพิชชากร 
รัตนพลแสน 

นางสาวธัญลกัษณ ์
เนยสูงเนิน 

10,000 10,000       7,429.00        2,571.00    



โครงการ /
กิจกรรมที่ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 

จ านวนเงินที่
ได้รับจริง 

จ านวนเงินที่
เบิกจ่ายแล้ว 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

18 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ นางสาวพิชชากร 
รัตนพลแสน 

นางสาวธัญลกัษณ ์
เนยสูงเนิน 

5,000 5,000         965.00        4,035.00    

19 โครงการอาหารกลางวัน(เงินอปท) นางรัตนา 
ประกอบผล 

- - - -   

ยอดรวม 3,057,400 3,057,400 767,891 2,289,509  

 


