
 
 

แสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
ท่ี งาน / โครงการ งบประมาณจัดสรร ใช้ไปแล้ว คงเหลือ 
1 กลุ่มบริหารวิชาการ ๒๗๙,๐๐๐.- 1๗๒,๖๘๗.73 1๐๖,๓๑2.27 
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ๕๑,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- 
3 กลุ่มบริหารงบประมาณ ๒๓,๐๐๐.- ๒๒,๙๙๙.- ๑.- 
4 กลุ่มบริหารท่ัวไป ๖๕,๕๐๐.- ๕๔,๗๐๔.- ๑๐,๗๙๖.- 
๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๑๑,๓๖๒.๒๕ ๒๙๐,๕๙๓.- ๒๐,๗๖๙.๒๕ 
๖ งบสำรองจ่าย ๔๑,๕๐๐.- ๓๘,๖๔๓.๙๙ ๒,๘๕๖.๐๑ 
๗ ค่าจ้างครูคณิต,วิทย์,จีน ๓๙๐,๐๐๐.- ๒๕๙,๙๗๒.- ๑๓๐,๐๒๘.- 
๘ ค่าจ้างคนเล้ียงวัว ๑๐๘,๐๐๐.- ๘๔,๐๐๐.- ๒๔,๐๐๐.- 
๙ ค่าสาธารณูปโภค ๒๔๐,๐๐๐.- ๑๙๒,๙๕๑.๕๓ ๔๗,๐๔๘.๔๗ 

๑๐ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ๖๐,๐๐๐.- ๔๗,๑๘๕.๕๓ ๑๒,๘๑๔.๔๗ 
 รวมงบประมาณ ๑,๕๖๙,๓๖๒.๒๕ ๑,๒๑๓,๗๓๖.๗๘ ๓๕๕,๖๒๕.๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณที่จัดสรร ๒๗๙,๐๐๐ บาท  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ บริหารวิชาการ 

(หน้า๓๕ - ๓๗) 
นายศตายุ  
นุ่นสวัสด์ิ และคณะ 

๓๐,๐๐๐.- 2,๑๒๐.- ๒๗,๘๘๐.- 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล้อม 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๓๘ - ๔๓) 

นางยุวรรณ  สาขา 
นายศตายุ  นุ่นสวัสด์ิ 
และคณะ 

๑๐๑,๘๘๐.- 
ใช้งบ 

๖๐,๐๐๐.- 

25,0๙9.99 3๔,๙๐0.01 

3 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล บริหารวิชาการ 
(หน้า๔๔ - ๔๖) 

นางสาวเทียมจันทร์ 
แก้วก่า  และคณะ 

๓๐,๐๐๐.- 30,949.75 -949.75** 

4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
บริหารวิชาการ 
(หน้า๔๗ - ๕๐) 

นางสาวเทียมจันทร์ 
แก้วก่า  นางนนัธิดา  
จันทะนะ และคณะ 

๑๐,๐๐๐.- 7,580.- 2,420.- 

5 โครงการพัฒนาห้องสมุด บริหารวิชาการ 
(หน้า๕๑ - ๕๔) 

นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ 
และคณะ 

๒๐,๐๐๐.- 20,000.- - 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน 
แนะแนว 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๕๕ - ๕๘) 

นางวิรัฏฐยา  พาเพียเพ็ง  
นางสาวพรสุข   
พลสงคราม และคณะ 

๑๐,๐๐๐.- 10,000.- - 

7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๕๙ - ๖๑) 

นางรัตนา  วรรณขาว 
นางวิรัฐฎยา พาเพียเพ็ง  
และคณะ 

๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- - 

 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณที่จัดสรร ๒๗๙,๐๐๐ บาท   

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
8 โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรม
ราชกุมารี 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๖๒ - ๖๖) 

โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตฯิสกลนคร 
(นางสาวเทียมจันทร์ 
แก้วก่า นางนันธิดา  
จันทะนะ) 

๒๕,๐๐๐.- 6,229.99 18,770.01 

๙ โครงการนิเทศภายใน บริหารวิชาการ 
(หน้า๖๗ - ๖๙) 

นางรัตนา  วรรณขาว
และคณะ 

๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- - 

1๐ โครงการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยและวิจัยในช้ัน
เรียนของครู 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๗๐ - ๗๒) 

นางรัตนา  วรรณขาว 
นายสตายุ  นุ่มสวัสด์ิ 
และคณะ 

๕,๐๐๐.- 5,000.- - 

1๑ โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ บริหารวิชาการ 
(หน้า๗๓ - ๗๖) 

นายชนวีร์  สร้อยมาลัย ๒๐,๐๐๐.- ๑๙,๕๓๗.- ๔๖๓.- 

1๒ โครงการงานส่งเสริมส่ือการจัดการเรียนรู้ บริหารวิชาการ 
(หน้า๗๗ - ๗๘) 

นางรัตนา  วรรณขาว 
นางปภานัน นามพลแสน  
นางสาวจุฬาลักษณ์  

๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- - 

๑๓ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๘๐ - ๘๓) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- - 

๑๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

บริหารวิชาการ 
(หน้า๘๔ - ๘๘) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

๕,๐๐๐.- ๔,๒๔๐.- ๗๖๐.- 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณที่จัดสรร ๒๗๙,๐๐๐  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
๑๕ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๘๙ - ๙๒) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒๐,๐๐๐.- 1,500.- 18,500.- 

๑๖ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๙๓ - ๙๖) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม-ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑๐,๐๐๐.- 10,024.- -24.-*** 

๑๗ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา   

บริหารวิชาการ 
(หน้า๙๗ - ๙๙) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๕,๐๐๐.- ๔,๙๙๓.- ๗.- 

๑๘ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๑๐๐-๑๐๓) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

๕,๐๐๐.- 4,170.- 830.- 

๑๙ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๑๐๔-๑๐๗) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๗,๐๐๐.- 5,984.- 
 

1,016.- 

๒๐ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๑๐๘-๑๑๐) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 

๕,๐๐๐.- ๓,๒๖๐.- ๑,๗๔๐.- 

 รวมงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว    1๗๒,๖๘๗.73 1๐๖,๓๑2.27 
 
 
 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
กลุ่มบริหารงานบุคคล งบประมาณที่จัดสรร ๕๑,๐๐๐ บาท  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
๑ โครงการพัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 

(หน้า๑๑๒-๑๑๕) 
นางศิริรัตน์  ชาวระ 
และคณะ 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - 

๒ โครงการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

บริหารงานบุคคล 
(หน้า๑๑๖-๑๑๙) 

นางศิริรัตน์  ชาวระ 
และคณะ 

๑,๐๐๐.- - 1,000.- 

 รวมงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว    ๕๐,๐๐๐.- 1,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
กลุ่มบริหารงบประมาณ งบประมาณที่จัดสรร ๒๓,๐๐๐ บาท  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
๑ โครงการพัฒนางานการเงนิ/บัญช/ีพัสดุ 

 
บริหารงบประมาณ 
(หน้า๑๒๑-๑๒๔) 

นางสาวชบาไพร  มนต์
อินทร์ และคณะ 

๒๓,๐๐๐.- 22,999.- 1.- 

 รวมงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว    22,999.- 1.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
กลุ่มบริหารท่ัวไป งบประมาณที่จัดสรร ๖๕,๕๐๐ บาท  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
๑ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารท่ัวไป 

(หน้า๑๒๖-๑๒๘) 
ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  
สาไพรวัน และคณะ 

๑,๐๐๐.- 1,000.- -68*** 

๒ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

บริหารท่ัวไป 
(หน้า๑๒๙-๑๓๑) 

นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม  
และคณะ 

๑,๐๐๐.- ๖๘.- ๙๓๒.- 

๓ โครงการโรงเรียนสุจริต บริหารท่ัวไป 
(หน้า๑๓๒-๑๓๔) 

นางศศิประภา   
บุญชิดชม  และคณะ 

๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- - 

๔ โครงการวันไหว้ครู บริหารท่ัวไป 
(หน้า๑๓๕-๑๓๗) 

นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม  
และคณะ 

๑,๐๐๐.- - ๑,๐๐๐.- 

๕ โครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน บริหารท่ัวไป 
(หน้า๑๓๙-๑๔๐) 

นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
และคณะ 

๑,๐๐๐.- - ๑,๐๐๐.- 

๖ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้    

บริหารท่ัวไป 
(หน้า๑๔๑-๑๔๕) 

นายสุวิตร  เหล่าใหญ่ 
และคณะ 

๕๐,๐๐๐.- ๔๕,๓๕๘.- ๔,๖๔๒.- 

๗ โครงการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ บริหารท่ัวไป 
(หน้า๑๔๖-๑๔๘) 

นายสุรศักดิ์  ดรชัย   ๒,๕๐๐.- - ๒,๕๐๐.- 

๘ โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

บริหารท่ัวไป 
(หน้า๑๔๙-๑๕๑) 

ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  
สาไพรวัน  และคณะ 

๑,๐๐๐.- 978.- 220.- 

 
 
 
 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
กลุ่มบริหารท่ัวไป งบประมาณที่จัดสรร ๖๕,๕๐๐ บาท  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
๙ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริหารท่ัวไป 

(หน้า๑๕๒-๑๕๗) 
นางคุณัญญา  พาชอบ ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- - 

๑๐ โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ บริหารท่ัวไป 
(หน้า๑๕๘-๑๖๑) 

นางสาววิจิตรา  
จันนามวงค์ 

๒,๐๐๐.- ๑,๓๐๐.- ๗๐๐.- 

 รวมงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว    ๕๔,๗๐๔.- ๑๐,๗๙๖.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณที่จัดสรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน  ๒๔๘,๒๙๐ บาท  

และงบประมาณคงเหลือ จากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖๓,๐๗๒.๒๕ บาท 
รวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งหมด  ๓๑๑,๓๖๒.๒๕ บาท  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ทางวิชาการ 
บริหารวิชาการ 

(หน้า๑๖๓-๑๖๕) 
นางยุวรรณ  สาขา  นางรัตนา 
วรรณขาว  นายศตายุ  
นุ่นสวัสด์ิ  และคณะ 

๕๐,๐๐๐.- 35,994.- 14,006.- 

2 โครงการ Open House บริหารวิชาการ 
(หน้า๑๖๖-๑๖๘) 

นางสาวพรสุข  พลสงคราม  
นางรัตนา  วรรณขาว และคณะ 

๔๐,๐๐๐.- 39,970 30.- 

3 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๑๖๙-๑๗๒) 

นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า  
นางนันธิดา  จันทะนะ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- - 

4 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญา และวิทยากรท้องถิ่น 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๑๗๓-๑๗๖) 

นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 
นางนันธิดา จันทะนะ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- - 

5 โครงการศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอด 

การเล้ียงโคนมในโรงเรียน 
บริหารวิชาการ 

(หน้า๑๗๗-๑๘๐) 
นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 
นางนันธิดา จันทะนะ 

๑๕,๐๐๐.- 12,075.- 2,925.- 

6 โครงการค่ายภาษาจีนเพื่อเตรียม 
สู่ความเป็นอาเซียน 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๑๘๑-๑๘๓) 

นายภานุวัฒน์  สิทธิโคตร  
และคณะ 

๕,๐๐๐.- 5,000.- - 

7 โครงการกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี บริหารวิชาการ 
(หน้า๑๘๔-๑๘๖) 

นายสุรศักดิ์  ดรชัย  และคณะ ๑๐,๐๐๐.- 10,039.- -39.- 

8 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
วิชาทหาร 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๑๘๗-๑๙๐) 

นายชนวีร์  สร้อยมาลัย ๑๐,๐๐๐.- ๙,๔๔๕.- ๕๕๕.- 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณที่จัดสรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน  ๒๔๘,๒๙๐ บาท  

และงบประมาณคงเหลือ จากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖๓,๐๗๒.๒๕ บาท 
รวมเป็นเงินที่จัดสรรทั้งหมด  ๓๑๑,๓๖๒.๒๕ บาท  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
๙ โครงการกีฬากาญจนาเกมส์  

(กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก) 
บริหารวิชาการ 

(หน้า๑๙๑-๑๙๓) 
นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
นางศศิประภา  บุญชิดชม   
ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน 

- - ไม่มีงบ 

1๐ โครงการกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๑๙๔-๑๙๖) 

นางคุณัญญา พาชอบ และคณะ ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- - 

1๑ โครงการวันเกียรติยศ บริหารวิชาการ
(หน้า๑๙๗-๑๙๙) 

นางศิริรัตน์   ชาวระและคณะ - - ไม่มีงบ 

1๒ โครงการกีฬาภายในและภายนอก บริหารวิชาการ 
(หน้า๒๐๐-๒๐๒) 

นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
นางศศิประภา  บุญชิดชม   
ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน 

๒0,8๐๐.- 
**แก้ไข 
ในแผน 

20,800.- 
ใช้จริง 

20,800.- 

**แก้ไข 
ในแผน จาก 
21,000.- 

๑๓ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “ทัศนศึกษา” 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๒๐๓-๒๐๕) 

ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน
และคณะ 

๖๐,๕๖๒.๒๕ 60,000.- ๕๖๒.๒๕ 

๑๔ โครงการพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้  
ไอซีที 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๒๐๖-๒๐๙) 

นายชนวีร์ สร้อยมาลัย  ๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๑๑0.- - 

๑๕ โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ไอซีที
และสารสนเทศ 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๒๑๐-๒๑๓) 

นายชนวีร์ สร้อยมาลัย ๒๐,๐๐๐.- 1๗,๑60.- ๒,๘๔0,- 

 รวมงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว    2๙0,๕๙๓.- ๒0,๗๖๙.2๕ 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
งบประมาณที่จัดสรร ๔๑,๕๐๐ บาท  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
๑ โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาตร์ บริหารงบประมาณ 

(หน้า๒๓๐-๒๓๓) 
นางสาวชวัลลักษ์   
ขาวขำ    

๔๑,๕๐๐.- 3๘,64๓.99 2,856.01 

 รวมงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว    3๘,64๓.99 2,856.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการแนบท้ายแสดงผลการดำเนินงานประจาปี 2564 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  
งบประมาณที่จัดสรร ๗๙๘,๐๐๐บาท  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 
1 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๒๑๕-๒๑๙) 

นางสาวพรสุข  พลสงคราม 390,000.- 1๑๗,๖๐๔.- 
๑๐๗,๗๕๐.- 
๓๔,๖๑๘.- 
๒๕๙,9๗๒.- 

๑๒,๗๒๑.- 
๒๒,๒๕๐.- 
๙๕,๓๘๒.- 
๑๓๐,0๒๘.- 

2 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการ
ถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน 

บริหารวิชาการ 
(หน้า๒๒๐-๒๒) 

ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  
สาไพรวัน 

๑๐๘,๐๐๐.- ๘๔,000.- 2๔,000.- 

3 โครงการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 

บริหารงบประมาณ 
(หน้า๒๒๐-๒๒) 

นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ    ๒๔๐,๐๐๐.- ๑๙๒,๙๕๑.๕๓ ๔๗,๐๔๘.๔๗ 
 

4 โครงการค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและซ่อม
บำรุงรถตู้ 

บริหารท่ัวไป 
(หน้า๒๒๗-๒๒๙) 

นายสุวิตร  เหล่าใหญ่ ๖๐,๐๐๐.- ๔๗,๑๘5.๕๓ 
 

๑๒,๘๑๔.๔๗ 

 รวมงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว    ๕๘๔,๑๐๙.๐๖ 2๑๓,๘๙๐.๙๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     


