
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่า
การ

ด าเนินการ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
คิดเป็นร้อยละ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

กลุ่มกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
นายศักดิ์ดา 5,000  /  

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายศักดิ์ดา 20,405  /  
3 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล ว่าที่ ร.ต.วุฒภิูมิ 

นายศักดิ์ดา 
10,000  /  

4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

ว่าที่ ร.ต.วุฒภิูมิ 
ว่าที่ ร.ต.จักรี 

นายธนัท 

5,000  /  

5 งานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ น.ส.วิระนุช 5,000  /  
6 มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ว่าที่ ร.ต.วุฒภิูมิ 

น.ส.วิมลณัฐ 
10,000  /  

7 ยกระดับคุณภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ นายธวัชชัย 
ว่าที่ ร.ต.วุฒภิูมิ 

20,000  /  

8 ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน และค่านิยมไทย 

กลุ่มบริหาร 5 ฝ่าย 15,000  /  

9 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

นางยุวดี 
นางน ้าเพชร 

10,000  /  

10 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

ว่าที่ ร.ต.จักรี 
 

5,000  /  

11 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ / STEM 

นายศักดิ์ดา 
น.ส.วิมลณัฐ 

10,000  /  

12 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา 

น.ส.วรินทร 10,000  /  

13 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

น.ส.วิระนุช 
น.ส.อรพรรณ 

10,000  /  
 
 
 
 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่า
การ

ด าเนินการ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
คิดเป็นร้อยละ 

14 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 

นายธวัชชัย 
ว่าที่ ร.ต.วุฒภิูมิ 

30,000  /  

15 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพฯ 

นายปรีชา 
นายวัชรินทร์ 

15,000  /  

16 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นางนภชา  
น.ส.พรรณพิณ 

นายธนัท 

15,000  /  

17 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นายศักดิ์ดา 46,080  /  
18 เปิดบ้านวิชาการ Open House นายศักดิ์ดา 10,000 /  100 
19 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

และ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

นายศักดิ์ดา 
ว่าที่ ร.ต.วุฒภิูมิ 

30,680  /  

20 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.วุฒภิูมิ 
น.ส.วิมลณัฐ 

10,000  /  

21 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
โรงเรียน 

นางยุวดี 10,000  /  

งบประมาณรวมเป็นเงินทั งสิ น     
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่า
การ

ด าเนินการ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
คิดเป็นร้อยละ 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
22 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

กลุม่บริหารงบประมาณ (การเงิน-
บัญชี) 

น.ส.วรินทร 
นางน ้าาเพชร 

10,000  /  

23 พัฒนาระบบงานพัสดุ ว่าที่ ร.ต.จักรี 10,000  /  
24 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน 

 (ค่าไฟฟ้า / อินเทอร์เน็ต / ไปรษณีย์) 
น.ส.วรินทร 

นางน ้าาเพชร 
210,000  /  

25 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั น
พื นฐาน 

น.ส.วรินทร 
นางน ้าาเพชร 

9,000  /  

งบประมาณรวมเป็นเงินทั งสิ น     
 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่า
การ

ด าเนินการ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
คิดเป็นร้อยละ 

 
26 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล นางยุวดี  

น.ส.อรพรรณ 
5,000  /  

27 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา (ไปราชการ, ประชุม, 

อบรม, สัมมนา, ศึกษาดูงาน) 

นางยุวดี  
น.ส.อรพรรณ 

20,000  /  

28 พัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน (อบรม ICT) 

นายวุฒิธรรม 8,760  /  

29 จ้างลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูอัตรา
จ้าง (2x8,400x5) 

น.ส.วรินทร  
นางน ้าเพชร 

84,160  /  

รวมเป็นเงินทั งสิ น     
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่า
การ

ด าเนินการ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
คิดเป็นร้อยละ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
30 พัฒนาระบบงานบริหารกิจกานักเรียน นายธวัชชัย  5,000  /  
31 ป้องกันแก้ไขสารเสพติดในสถานศึกษา นายธวัชชัย 

นายวุฒิธรรม 
นายวัชรินทร์ 

13,000  /  

32 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายธวัชชัย 3,000 /  100 
 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

ค่านิยมไทย (วันสําคัญประจําปี) 
บริหารงาน 5 ฝ่าย 19,000  /  

33 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน น.ส.วรินทร 2,000 /  100 
34 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(นักเรียนพิการเรียนร่วม) 
น.ส.วรินทร 

น.ส.อรพรรณ 
-    

35 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ว่าที่ ร.ต.วุฒภิูมิ 
นายธวัชชัย 

1,000 /  100 

36 เยี่ยมบ้านนักเรียน นายธวัชชัย 
นายสิรวิชญ ์

9,000 /  100 

37 ส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (กิจกรรม ลส.-นน-รด.) 

นายธวัชชัย 
นายวัชรินนทร์ 

33,000  /  

งบประมาณรวมเป็นเงินทั งสิ น     



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่า
การ

ด าเนินการ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
คิดเป็นร้อยละ 

โครงการพิเศษ 
38 พัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล นายศักด์ิดา 

ว่าทีร่.ต.วุฒิภูม ิ
20,000  /  

39 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นายปรีชา 3000  /  
40 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช นายปรีชา 18000 /  100 
41 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมใน

สถานศึกษา 
นายปรีชา -  /  

42 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

นายปรีชา -  /  

43 โรงเรียนปลอดขยะ(Zero waste 
school) 

นายปรีชา -  /  

44 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

นายปรีชา -  /  

งบประมาณรวมเป็นเงินทั งสิ น     
 


