
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 



 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 

 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 จากส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 247,100 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 ใช้งบประมาณไป จ านวน 186,314.54  บาท 
คงเหลือ 60,785.46 บาท โดยแบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนางานวิชาการ 
33,000 58,272 -25,272 

นางสาวโกศล  อยู่ภักดี   

นางประภาวรินทร์   มุ่นเชย 

2 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

1,500 - 1,500 
นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร 

นางสาวกิ่งรัก เยาวภักด์ิ 

3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศและการสอน
คอมพิวเตอร์ 

30,000 - 30,000 

นางสาวนันทวัน สร้อยปทุม  

นางสาวกิ่งรัก จบศรี 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

 

2,000 - 2,000 
นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร 

 

5 พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน 

 
3,000 - 3,000 

นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม 

 

6 โรงเรียนวิถีพุทธ 
1,630 - 1,630 

นางสาวศิริพร  ข าวิไล   

นางสาวพรพิมล  ปัททุม 

7 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
5,000 - 5,000 

นางประภาวรินทร์  มุ่นเชย   

นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร 

8 โครงการห้องเรียนต้นแบบ 
- - - 

นางสาวศิริพร  ข าวิไล   

นางสาวนันทวัน สร้อยปทุม  

9 โครงการฝึกอาชีพระหว่างเรียน 1,000 500 500 นางประภาวรินทร์  มุ่นเชย 

10 โครงการโรงเรียนสุจริต 
- - - 

นางสาวกานดา  บัวประดิษฐ์ 

นางประภาวรินทร์  มุ่นเชย 



รวม 75,805 58,772 17,033  

 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการควบคุมก ากับดูแลการใช้
สาธารณูปโภค 

54,000 61,687.04 -7,687.04 
นางสาวกานดา บัวประดิษฐ์ 

นางสาวศิริพร   ข าวิไล 

2 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- - - 
นางสาวกานดา บัวประดิษฐ์ 

นางสาวศิริพร   ข าวิไล 

3 โครงการแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

8,840 905 7,935 
นางสาวนันทวัน สร้อยปทุม 

นางสาวศิริพร  ข าวิไล 

4 โครงการการจัดหา จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และผลิตส่ือ 

22,000 17,669 4,331 
นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม 

นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร 

รวม 84,840 80,261.04 4,578.96  

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

24,710 5,123.50 19,586.50 
นางสาวนันทวัน สร้อยปทุม  

นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ 

2 โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

- - - 
นางสาวนันทวัน สร้อยปทุม 

นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ 

รวม 24,710 5,123.50 19,586.50  

 

 

 

 



 

 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม 

10,000 18,972 - 8,972 
นางสาวรัชนีกร จาริยะมา 

นายทัศนัย น้อยภา 

2 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
1,065 500 565 

นางสาวนันทวัน สร้อยปทุม  

นางสาวศิริพร ข าวิไล 

3 โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2,000 - 2,000 
นางสาวรัชนีกร จาริยะมา 

นางสาวนันทวัน สร้อยปทุม    

4 โครงการอาหารกลางวัน  

(สนับสนุนจาก อบต.บึงบอน) 
270,000 270,000 - 

นางสาวกิ่งรัก เยาวภักด์ิ  

นางสาวกานดา  บัวประดิษฐ์ 

5 โครงการโรงเรียนสีขาว 

3,000 3707 - 707 

นางสาวนันทวัน สร้อยปทุม  

นางสาวศิริพร ข าวิไล  

นายทัศนัย น้อยภา 

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2,000 - 2,000 
นางสาวรัชนีกร จาริยะมา 

นายทัศนัย น้อยภา 

7 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
27,232 18,470 8,762 

นางสาวรัชนีกร จาริยะมา 

  

8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 2,000 - 2,000 

นางสาวรัชนีกร จาริยะมา 

นายทัศนัย น้อยภา 

 

9 โครงการบัณฑิตน้อยและปัจฉิม
นิเทศ 

2,000 - 2,000 
นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร    

นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ 

10 พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

12,000 509  
นางสาวกิ่งรัก เยาวภักด์ิ 

นายทัศนัย  น้อยภา 

รวม 331,297 312,158 19,139  

 

 



 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 

 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 247,100 บาท ใช้ไป 186,314.54 บาท คงเหลือ  60,785.46 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมทุก

กิจกรรมท่ีจัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า ทุกโครงการมีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

 1. ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ท าให้การด าเนินงานในหลายๆโครงการไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ท าให้ทุกโครงการต้องปรับตามบริบท แต่ยังสามารถด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

 2. ในปีการศึกษาหน้า มีหลายโครงการท่ีปรับการด าเนินการและงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันในปีการศึกษา 2563 บางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ในทางปฏิบัติ มีเหตุให้ต้องใช้

งบประมาณในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2564 จึงควรมีการวางแผนงบประมาณให้ครอบคลุมมากขึ้น 

   

 

 


