
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 

1 ตุลาคม 2562-30 สิงหาคม 2563 

กลุ่มงาน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

การพัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  35,000.00  

 1.ค่ายคณิตศาสตร ์ จัดกิจกรรมค่ายฯ  20,004.00 
 2.ค่าย GSP -  - 
 3 ซื้อสื่อ ซ่อมเครื่องปริ้น,วัสดุ

อุปกรณ์การสอน 
 7,490.00 

 4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู ้

จัดกิจกรรมสอนเสริม   

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
 

            

75,000.00 
และคอมฯ 
70,000.00 

 

  1.สัปดาห์วันวทิยาศาสตร ์ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์   
  2.ค่ายวิทยาศาสตร ์    

   3. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
และสารเคม ี

วัสดุอุปกรณ์  2,317.00 
 
   4.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ    
   5.จัดซื้อจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และการซ่อมบำรุง 

 21,462.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1.วันภาษาไทยและวันสุนทรภู ่

 
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู ่

35,000.00  

   2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนเสริม   
  3. กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ดำเนินการ(ใช้งบการแข่งขัน)   
  4.นักเรียนเรียนร่วม    
  5.วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ วัสดุการสอน  1,512.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 35,000.00  

   1. พัฒนาสง่เสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 

-กิจกรรมวันคริสมาส 
-วัสดุอุปกรณ์การเรียน 
-วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

 9,800.00 

   2.ค่ายภาษาตา่งประเทศ กำลังดำเนินการ  - 



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

กลุ่มงาน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 35,000.00  
 

    1.ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
รู้เท่าทันปัญหายาเสพตดิ 

-ดำเนินการอบรมนักเรียน 
ม.1,2,4,5 
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
40,000 บาท จาก อบต.แตล) 

  40,000.00 
 

   2.สื่อวัสดุอุปกรณ์/ปรับปรุงห้อง วัสดุอุปกรณ์/ซ่อมบำรุงสื่อ  9,312.00 

   3.ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้ศิลปะฯ 

 20,000.00  

   1.ส่งเสริมการเรียนการสอน
ดนตรีไทย 

ซ่อมขิมและจัดซื้อไม้ตี
ฆ้องวง 

 7,000.00 

   2.ส่งเสริมสุนทรียภาพดา้น
ศิลปะ ดนตร ี

สื่อและวัดสุอุปกรณ์   11,520.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 35,000.00  

 1. สื่อและวัสดุอุปกรณ์ สื่อและวัสดุอุปกรณ์  4,470.00 
 2.กีฬาสีภายใน ฝึกซ้อมมาร์ซิ่ง  25,081.75 
 3.ยาและเวชภัณฑ ์ จัดซื้อเวชภัณฑ์  2,970.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

 20,000.00  

 1.ส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน    
 2.จัดซื่อเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ในฝึกทักษะ 

การอาชีพ 
 13,065.00 

 

 

 



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

กลุ่มงาน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  

-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
35,000.00  

1,022.25 
  -กิจกรรมยุวกาชาด  150.00 
  -กิจกรรมไหว้ครู  4,786.00 
  -กิจวันเฉลิม ร.10  1,728.00 

ห้องสมุด ห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรัก
การอ่าน 

 
ระหว่างการดำเนิน
กิจกรรม 

20,000.00  

งานแนะแนว โครงการแนะแนว  10,000.00  
 1.ติดตามผลการศึกษาต่อของ

นักเรียน ม.3,6 
1.ติดตามผลการศึกษา
ต่อของนักเรียน ม.3,6 

  

 2.รณรงค์การศึกษาต่อโรงเรียน
แตลศิริวิทยา 

2.รณรงค์การศึกษาต่อ
โรงเรียนแตลศิริวิทยาใน
พ้ืนที่บริการและนอก
พ้ืนที่บริการ 

 6,696.00 

 -3.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ -   
งานวิชาการ สื่อการเรียนการสอนทั้ง8 กลุ่ม

สาระ 
 
1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

320,000.00  
244,945.00 

งานวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการท้ัง 8 
กลุ่มสาระฯ 

 
1.การแข่งขัน
ศิลปะหัตถกรรมระดับ
เขตพ้ืนที่ ทั้ง 8 nลุ่ม
สาระฯ 
2.การแข่งขัน
ศิลปะหัตถกรรมระดับ
ภาค  
3.การแข่งขันสวดมนต์
และตอบคำถามธรรมะ 

118,005.00 33,061.00 



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

กลุ่มงาน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน งบประมาณ งบประมาณที่
ใช้ 

งานวิชาการ การสอบ O net ม.3,6  25,000.00 25,000.00 
  1.กิจกรรมสอนเสริม ใน

ระดับชั้น ม.3,6 
  

  2.ส่งเสริมให้นักเรียน 
  ม.1-ม.6 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

  

งานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ 1.ประชุมบุคลากรและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง  มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง 
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพ 
3.รับการติดตามนิเทศ
จาก สพม.33 
 4.จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง(SAR) 
และเผยแพร่ต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

5,000.00 1,600.00 

งานวิชากร การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตร 

5,000.00  

งานวิชาการ ปรับปรุงระบบงานวิชาการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ 
วัสดุสำนักงานฯ 

16,816.00 10,011.00 

 

 

 



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

กลุ่มงาน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน งบประมาณ งบประมาณที่
ใช้ 

งานบริหาร
งบประมาณ 

โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 อย่างมีคุณภาพ 

 1,422,580.00  

  1.อุปกรณ์การเรียน   90,130.00 
   2.เครื่องแบบนักเรียน   194,200.00 
  3.ทัศนศึกษา  95,841.00 
  4.หนังสือเรียน    410,816.00 
  5. ICT    99,326.00 

งานบริหาร
งบประมาณ 

รถรับส่งนักเรียน 
(ปัจจัยพื้นฐาน) 

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 282.600.00 206,000.00 

 .ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 300,000.00 211,718.00 
งานบริหาร
งบประมาณ 

อบรมพัฒนาครู การอบรมและพัฒนา
ศักยภาพครู  

80,000.00 80,000.00 

งานบริหารบุคคล ไปราชการ ประชุมทางวิชาการ 50,000.00 32,621.00 
 จ้างลูกจ้างชั่วคราวและครู

ต่างชาติ 
จ้างลูกจ้างชั่วคราวและครู
ต่างชาติ  
(ลูกจ้าง=2 ,ครูจ้าง=3,ครู
ต่างชาติ= 1) 

463,335.00 313,200.00 

 ทัศนศึกษาดูงาน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา นำความรู้ที่
ได้รับจากการทัศนศึกษา
และดูงาน มาปรับปรุงงาน
ของตนเอง 
 

100,000.00 59,010.00 

 

 

 



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

กลุ่มงาน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
บริหารงานทั่วไป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานศึกษาได้รับการพัฒนา  

ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่  วัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งานโดยปลอดภัย
และมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน    

300,000.00 242,692.00 

 งานโสตทัศนูปกรณ์ - ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
ระบบเสียงในห้องโสตฯ ,
หอประชุม และในโดม 
-จัดซื้อไมโพนเพิ่ม 
-อุปกรณ์ในห้องโสตฯ 
 

20,000.00 17,574.00 

 วัสดุสำนักงาน(ธุรการ) -จัดซื้อโน๊ตบุ๊ต 1 เครื่อง 
- ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
-วัสดุสำนักงาน 
(หมึกเครื่องปริ้น,ซอง,ตลับ
หมึก ,กระดาษฯลฯ) 

20,000.00 18,517.00 

 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -ใช้เติมรถยนต์โรงเรียนไป
ราชการ (3 คัน) 
-เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง 

100,000.00 91,192.00 

 ซ่อมบำรุงรถยนต์ -ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทาง
ราชการ 
-ต่อพ.ร.บและภาษีรถยนต์
ทางราชการ 

21,023.00 12,503.00 

 งานซ่อมแซมพัสดุโรงเรียน ซ่อมบำรุงเครื่องโรเนียว 19,637.00 4,555.00 
 งานพัฒนาชุมชน และงาน

ประชาสัมพันธ์ 
-ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทาง
เว็บไซต์ 
-ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

20,000.00  

 



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

กลุ่มงาน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
บริหารงานทั่วไป  งานรับนักเรียน/มอบตัว  รับนักเรียนชั้นม.1,4 และ

รับมอบตัวนักเรียน ปี
การศึกษา 2563 

5,000.00   5,000.00 

 งานปกครอง 1.ประชุมผู้ปกครอง 3 ครั้ง 
2.กิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
3. ปรับปรุงห้องปกครอง 
4.ป้ายนิเทศของกลุ่มสภา
นักเรียน 
5.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในสถานการณ์โควิด-19 
6.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

50,000.00 30,758.00 

 


