
 

 

 

รายงานการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ  6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

 1.พัฒนา
ความสามารถ
การอ่าน การ
เขียน การ
สื่อสารและ
การคิด
คำนวณ  

อ่านคล่อง เขียน
คล่อง สื่อสาร
ชัดเจน  

 1.คัดกรองนักเรียนที่ขาด
ทักษะทางด้านการอ่าน 
เขียน สื่อสาร   
2.จัดทำสื่อการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสาร  - 
บัตรคำ   ,เล่มบัญชีคำ
พ้ืนฐาน 
3. จัดทำนวัตกรรมการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสาร  
- แบบฝึกทักษะการอ่าน 20 
ชุด,แบบฝึกทักษะการเขียน  
20  ชุด 

 
 
 
 
 

3,490 

 
 
 
 
 

1,430 

 
 
 
 
 

2,060 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

วรรณคดีพาเพลิน 
ม.5-6  

 แผนการจัดการเรียนรู้  
เน้นเรื่องการประยุกต์ใช้
คุณธรรมจากวรรณคดี  

1,520 1,430 90 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ส่งเสริมทักษะการ
ดำเนินการของ
จำนวนและ
ตรวจสอบคำตอบ  

 นักเรียนมีทักษะการ
ดำเนินการของจำนวนและ
ตรวจสอบคำตอบ  

1,100 - 1,100 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

พัฒนา
ความสามารถใน
การคิดคำนวณ
คณิตศาสตร์  

  360 - - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

การเรียนการสอน
เรื่องของไหล ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  
6/1  

 การสร้างหอคอยสีรุ้งและ
พาน้องน้ำลงถัง  

410 410 0 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อบรมการเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น  

 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

1,000 850 150 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

English is fun  
  

 1.สมุดคำศัพท์ Mini book   1,875 - 1,875 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

English พาเพลิน   1.ป้ายนิเทศประจำ
ห้องเรียน  

2,860 - 2,860 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
English On Tour   ทัศนศึกษา ณ อุทยาน

ประวัติศาสตร์ จ.สุโขทัย  
5,670 - 5,670 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคม
ศึกษา เรื่อง พุทธ
สาวก สาวิกา
และศาสนิกชน
ตัวอย่าง  

 สร้างสรรค์ผลงาน “ทำดีได้ 
ด้วยสองมือ”  

1,010 - 1,010 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม

ศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

จัดการเรียนรู้ 
เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์เบื้อ
ต้น  “ความ
จำเป็นและความ
ต้องการ”  

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น  
“ความจำเป็นและความ
ต้องการ”  

588 - 588 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม

ศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

จัดการเรียนการ
สอนวิชา
พระพุทธศาสนา 
เรื่อง พุทธสาวก 
พุทธสาวิกาและศา
สนิกชนตัวอย่าง  

 สร้างสรรค์ผลงาน “ใจ
พร้อม กายพร้อมทำดี”  

1,140 - 1,140 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม

ศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

คิดอย่างศิลป์   1.ออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาศิลปะ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔  

10,295 10,249 46 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 



 

 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนา
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์คิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปราย
แลกเปลี่ยน 

 2. ส่งเสริมการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความ  

 วิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย 
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติในการ
นำเสนอข้อมูล  

300 - 300 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

 7. กิจกรรมการ
เรียนการสอน
เรื่องของไหลชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  
6/1  

 กิจกรรมสร้างหุ่นยนต์ย้าย
ของและกิจกรรมสร้างเรือ
ของขนสินค้า  

1,175 1,175 0 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 
 8. กิจกรรมการ
เรียนการสอนใน
รายวิชาฟิสิกส์ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/1  

 บันจีจัมป์หรรษา  594 - 594 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 
3.พัฒนา
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

สื่อเสริมการ
เรียนรู้ 

ชุดกิจกรรม 1,100 - 1,100 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

.สื่อเสริมการ
เรียนรู้ 

ชุดกิจกรรม 850 - 850 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

สื่อการเรียนรู้
เสริมทักษะ : 
Phasa Pa 
Plearn Let’s 
Learn English 

 1,650 - 1,650 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาต่างเทศ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องกลไก
ราคา  “การผลิต
เพื่อจำหน่าย” 

 3,124 - 3,124 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



 

 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

4.พัฒนา
ความสามารถ 
ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การ 
สื่อสาร 

1.หนังสือเล่ม
เล็ก เรื่อง
วรรณคดีเล่ม
โปรด 

หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง
วรรณคดีเล่มโปรด 

3,000 - 3,000 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

2.เขียน  อ่าน  
พูดตาม
สถานการณ์  

เขียน  อ่าน  พูดตาม
สถานการณ ์ 

1,510 - 1,510 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

3.การค้นคว้า
ข้อมูลจากสื่อ
เทคโนโลยี 

การค้นคว้าข้อมูลจากสื่อ
เทคโนโลยี 

500 - 500 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 
จัดการเรียนรู้ 
เรื่องนโยบาย
การเงิน-การ
คลัง  “เงิน
เฟ้อ-เงินฝืด” 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
นโยบายการเงิน-การคลัง  
“เงินเฟ้อ-เงินฝืด” 

84 0 84 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

5.ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย 

ทางการเรียนภาษาไทย 7,949 5,713 2,236 วิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

การเรียนคณิตศาสตร์ 32,825 26,355 6,470 วิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 

การเรียนวิทยาศาสตร์ 26,736 22,690 4,046 วิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาต่างประเทศ 

การเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

11,602 5,520 6,082 วิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษาฯ 

การเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

18,508 14,450 4,058 วิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสุขศึกษาฯ 

การเรียนสุขศึกษาฯ 130,870 72,950 57,920 วิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการงานอาชีพ 

การเรียนการงานอาชีพ 87,107 68,510 18,597 วิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนศิลปะ 

การเรียนศิลปะ 32,435 29,690 2,745 วิชาการ 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  17,224 - 17,224 วิชาการ 
แข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันทักษะวัน

ภาษาไทย 
5,920 3,660 2,260 วิชาการ 

แข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ 

27,208 13,620 13,588 วิชาการ 

แข่งขันทักษะ
วิทยาศาสตร์ 

7,880 1,040 6,840 วิชาการ 

แข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

20,540 0 20,540 วิชาการ 

แข่งขันทักษะสังคมศึกษา
ฯ 

10,000 4,600 5,400 วิชาการ 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  29,655 0 29,655 วิชาการ 
งานแนะแนว  10,000 10,000 0 วิชาการ 
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ
วิชาชีพ 8 กลุ่มสาระ 

 400,000 300,000 100,000 วิชาการ 



 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

6.พัฒนาทักษะ
พื้นฐานและเจต
คติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
งานอาชีพ 

พัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพ 

การเรียนการสอนการ
งานอาชีพในรายวิชา
การงานอาชีพ 

10,000 

0 10,000 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
การงาน
อาชีพ 

อุทยานแห่งศิลป์  
8,000 

8,000 0 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ศิลปะ 
อบรมการสร้างงาน
ด้วย CANVA  

 

1,000 0 

 
 

1,000 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 
ชุมนุมช่างประปา 
(นักศึกษาวิชาทหาร) 

 
3,000 2,048 

952 วิชาการ 

ทัศนศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษา
ป ี
ที่ 4 ณ จังหวัด
กำแพงเพชร 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

19,460 0 

 
 

19,460 

วิชาการ 

ขนมอบสร้างอาชีพ       3,000      3,000 0 วิชาการ 
การจัดการเรียนรู้ 
เรื่องการค้าและการ
ลงทุน“เขตการค้า
เสรี(FTA)” 

 

84 

 
 
 
 
0 84 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สำรวจและแนะแนว
อาชีพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
3,000 

 
0 3,000 

วิชาการ 

แนะแนวศึกษาต่อ
ระดับชั้น ม.1 และ 
ม.4 โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

 

4,600 

 
 
0 

4,600 

วิชาการ 

ชุมนุมคหกรรม
อาหาร 

 
2,900 

 
2,879 

22 
วิชาการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

7.ส่งเสริม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีงาม 

ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร การเรียนการสอน
นักศึกษาวิชาทหาร 

40,980 17,100 23,880 วิชาการ 

ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 45,920 0 45,920 วิชาการ 

วันสำคัญทางศาสนา(แห่เทียน
พรรษา) 

แห่เทียน 1,000 700 300 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ปัจฉิมนิเทศ ปรับพื้นฐานนักเรียน 5,000 5,000 0 วิชาการ 
ลูกเสือ – ยุวกาชาดม.1 การเรียนการสอน

ลูกเสือ – ยุวกาชาด 5,000 0 
5,000 วิชาการ 

ลูกเสือ – ยุวกาชาดม.2 
การเรียนการสอน
ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

13,717 241 
13,476 วิชาการ 

ลูกเสือ – ยุวกาชาดม.3 
การเรียนการสอน
ลูกเสือ – ยุวกาชาด 41,080 0 

41,080 วิชาการ 

ปฐมนิเทศ   5,000  4,902 98 วิชาการ 



 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร 
ใช้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ผู้รับผิดชอบ 

9.ส่งเสริม
สนับสนุนการอยู่
ในสังคมที่
แตกต่างและ
หลากหลาย 

เลือกตั้งสภานักเรียน          1,000  360 640 กิจการ
นักเรียน 

วันส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 

         3,000  0 3,000 กิจการ
นักเรียน 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร 
ใช้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ผู้รับผิดชอบ 

10.โรงเรียนสร้าง
เสริมสุขภาวะ 

การแข่งขันกีฬาสี
ภายในประจำปี 2565 

 66,000 

 
 

66,000 

 
 
0 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

นักเรียนไทยสุขภาพดี  16,900 
13412 3488 กิจการ

นักเรียน 
พัฒนาชมรมทูบีนัม
เบอร์วัน 

สร้างแกนนำชมรม  To 
Be Number One   1,000 

0 1,000 กิจการ
นักเรียน 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้งบประมาณ คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

8.รักษ์ความเป็น
ไทยและภูมิใจใน
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

สืบสาน รักษา ความ
เป็นไทย 

ลานวัฒนธรรม 8,000 0 8,000 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ศิลปะ 
ค่ายร้อยเรียงถ้อย
ความ 

ค่ายเรียงร้อยถ้อยความ 5,000 0 5,000 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

วันสุนทรภู ่ วันสุนทรภู ่ 3,970 3,000 970 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง แนวคิดชาตินิยม  
“ค่านิยมไทย” 

 363 0 363 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาไทยและ
การแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1,320 0 1,320 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา

และ
วัฒนธรรม 



จัดห้องชมรม  To Be 
Number One 

13,092 
0 13,092 กิจการ

นักเรียน 
ประกวด  To Be 
Number One 
Dancercise  

3,000 
 

1,700 
 

1,300 
กิจการ
นักเรียน 

คุ้มครอง
ผู้บริโภค (อ.ย.น้อย) 

 5,000 
0 5,000 กิจการ

นักเรียน 
ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

     100,000  
 

19,820 
 

80,180 
กิจการ
นักเรียน 

การเรียนการสอนช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (โควิด -19) 

 300,000 

 
227,664.67 

 
78,030.33 

กิจการ
นักเรียน 

สถานศึกษาปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
(กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว) 

 20,000 0 20,000 กิจการ
นักเรียน 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร 
ใช้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ผู้รับผิดชอบ 

12.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์
การศึกษา 

10,000 7490 2510 งบประมาณ 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

50,000 39,415.85 10,584.15 งบประมาณ 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์
สำนักงาน 

15,000 13,395 1,605 งบประมาณ 

บริหารสำนักงาน พัฒนางานฝ่าย
บริหารงานธุรการ 

30,000 27,186 2,814 บริหารงาน
ทัว่ไป 

พัฒนางานฝ่ายบริหารง
ปฏิคมฝ่ายบริหารทั่วไป 

4,500 1800 2700 บริหารงาน
ทัว่ไป 

พัฒนางานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

13,000 3,040 9,960 บริหารงาน
ทัว่ไป 

พัฒนางานฝ่าย
บริหารงานอาคาร
สถานที่ 

18,000 8,500 9,500 บริหารงาน
ทัว่ไป 



พัฒนางานฝ่ายบริหาร
งบประมาณและแผน 
กลุ่มงานการเงิน 

20,000 15,755 4,245 บริหารงาน
ทัว่ไป 

พัฒนางานฝ่ายบริหาร
งบประมาณและแผน 
กลุ่มงานพัสดุ 

9,000 4,864 4,136 บริหารงาน
ทัว่ไป 

พัฒนางานฝ่ายบริหาร
งบประมาณและแผน 
กลุ่มงานแผนงาน   

6,000 2,280 3,720 บริหารงาน
ทัว่ไป 

 พัฒนางานฝ่ายกิจการ
นักเรียน   

2,500 2,460 40 บริหารงาน
ทัว่ไป 

พัฒนาการบริการ
ตามศักยภาพ 

งานยานพาหนะ(น้ำมัน
รถ) 

100,000 81,290 18,290 บริหารงาน
ทัว่ไป 

 งานถ่ายเอกสาร 
 

35,000 32,172.66 2,827.34 บริหารงาน
ทัว่ไป 

สาธารณูปโภค  668,400 564,300 104,100 งบประมาณ 
 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

13.พัฒนา
หลักสูตร 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
อย่างรอบด้าน 

พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างรอบด้าน 

การปรับหลักสูตร 
 

3,250 0 3,250 วิชาการ 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

14.พัฒนาหลัก
ศักยภาพครูตาม
มาตรฐานวิชาการ 

จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

ประชุม อบรม สัมมนา 
(นอกโรงเรียน ) 

64,187 63,582 659 บุคคล 

ศึกษาดูงาน 50,000 50,000 0 บุคคล 

จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

78,000 76,710 12,900 บุคคล 



จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

78,000 68,700 9,300 บุคคล 

จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

72,000 62,100 9,900 บุคคล 

จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

72,000 58,200 13,800 บุคคล 

จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

102,000 81,362.50 38,637.50 บุคคล 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

15.พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนอาคาร
ประกอบ  และระบบ
สาธารณูปโภค 

ซ่อมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

219,800 219,800 0 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ซ่อมแซมระบบ
น้ำประปา 

12,000 10,693 1,307 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
แหล่งเรียนรู้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

23,000 23,000 0 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ซ่อมห้องเรียน(ตามที่ครู
ประจำห้อง) 

91,250 89,224 2,026 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อ
น้ำประปาข้างสระและ
หลังอาคารวิทย์(หินคุก) 

20,000 18,748 1,252 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ลอกคูระบายน้ำหลัง
แปลงเกษตร 

5,000 5100 0 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ทำรางระบายน้ำหน้าโรง
อาหาร 

20,000 19,693 307 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

เติมน้ำยาดับเพลิง 5,000 5,000 0 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ดูดส้วมครูและนักเรียน 3,000 3,000 0 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 30,000 30,000 0 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 



ปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัย 

10,000 10,000 0 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
รักษาความสะอาด
บริเวณโรงเรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียน 

5,000 5,000 0 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ตัดแต่งก่ิงไม้ยืนต้น 3,000 2,000 1,000 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ปล่อยพันธ์ปลาในวัน
สำคัญต่าง ๆ ในสระน้ำ
โรงเรียน 

2,000 0 2,000 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาดสำนักงาน
(ตะเข่ง,ไม้กวาดฯลฯ) 

19,862 19,862 0 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

 ทำปุ๋ยหมัก (ซื้อมูลสัตว์) 5,000 3,000 2,000 ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

ห้องสมุดสุดแสนด ี ส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 

34,400 28,534 5,866 วิชาการ 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
ได้รับ
จัดสรร 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ผู้รับผิดชอบ 

16.จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
และการจัดการ
เรียนรู้ 

 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้
ห้องคอมพิวเตอร์ 

 

23,000 
23,000 0 ฝ่ายอาคาร

สถานที่ 

ค่าเช่าบริการเว็บไซต์
โรงเรียน และ Host 
Name สำหรับ 
Microsoft Office 

 

6,000 

 
4,710 

 
1,290 

บริหารทั่วไป 

งานพัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 

 

40,000 

 
40,000 

 
0 

บริหารทั่วไป 

งานประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ชุมชน 

 5,000 2,800 2,200 บริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
17.จัดการ
เรียนรู้เน้น
ทักษะการคิด
และปฏิบัติจริง 

Valentine’s Day 
 

 

2,500 

 
0 

 
2,500 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
18.จัดการ
เรียนรู้ที่ใช้สื่อ  
สารสนเทศ
และแหล่ง
เรียนรู้ 

การเรียนการสอน
รายวิชาภาษาจีน 
31201  เรื่อง สัท
อักษรพินอิน (The 
Magic  Broad) 

 

1,445 

 
0 

 
1,445 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

การเรียนการสอน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ (อ 
32204 ) เรื่อง การ
เขียนคำโดยการ
เทียบเสียงสระ-
พยัญชนะไทยกับ
อังกฤษ 

 

905 

 
 

 
0 

 
 
 

905 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

จัดการเรียนการ
สอนวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น
ของไทย เรื่อง 
เทศบาลบ้านเรา 

 

900 
 

 
 
0 

 
 

900 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา

และวัฒนธรรม 

การเรียนการสอน
สุขศึกษาและ
เพศศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  
1,3,4,5,6  

 

3,100 
 

 
 
0 

 
 

3,100 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นร.ม.1 

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ใน
จังหวัด

พิษณุโลก 

32,160 0 32,160 วิชาการ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นร.ม.3 

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ใน
จังหวัด

เชียงใหม่ 50,160 

 
 
0 

50,160 

วิชาการ 



โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นร.ม.2 

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ใน

จังหวัดแพร่ 26,160 

0 

26,160 

วิชาการ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นร.ม.6 

ม. 6 

30,000 

0 

30,000 

วิชาการ 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
19.จัดการ
เรียนรู้เน้น
ทักษะการคิด
และปฏิบัติ
จริง 

ห้องเรียนน่าอยู ่ 
เรียนรู้สนุก (ห้อง
ภาษาไทย 314) 

ปรับปรุงพัฒนา
ชั้นเรียนให้เป็น
ชั้นเรียนเชิง

บวก 

760 

0 0 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ห้องเรียนน่าอยู่ 
(ห้องภาษาไทย 
316) 

ปรับปรุง  
พัฒนาชั้นเรียน
ให้เป็นชั้นเรียน

เชิงบวก 

        1,360  

0 
        

1,360  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ปรับปรุงห้องเรียน
เป็นชั้นเรียนเชิง
บวก (ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ)  

ปรับปรุง  
พัฒนาชั้นเรียน
ให้เป็นชั้นเรียน

เชิงบวก 

          500  

0 
          

500  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

ปรับปรุงห้องเรียน
เป็นชั้นเรียนเชิง
บวก  (ห้องเรียน
ภาษาจีน) 

ปรับปรุง  
พัฒนาชั้นเรียน
ให้เป็นชั้นเรียน

เชิงบวก 

        1,340  

        1,340 0 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

ห้องเรียนคุณภาพ 
คณิตศาสตร์ 321 

แผนการจัด
กิจกรรม/ตาราง

ปฏิบัติงาน 

        2,500  
        2,500 0 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

การจัดชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ 

แผ่นป้าย
ความรู้-วิถี

ปฏิบัติ 
        4,000  

        0         
4,000 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
ปรับปรุงห้องเรียน
เป็นชั้นเรียนเชิง
บวก   

วางแผนการ
ปรับปรุง  

พัฒนาชั้นเรียน
ให้เป็นชั้นเรียน

เชิงบวก 

500 
 

500 
 

0 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

 

 



โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
20.
พัฒนาการ
ประเมิน
ผู้เรียน
อย่างเป็น
ระบบ และ
นำผลไป
พัฒนา 

พัฒนาระบบงานวัด
และประเมินผล 

 

     322,236  
203,057 119,179 วิชาการ 

พัฒนาระบบงาน
ทะเบียน 

 

      70,320 
43,265 

27,055 
วิชาการ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

     127,102.67  

 
 

51,012 

 
76,090.76 

วิชาการ 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
22.สวน
พฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน 

สวนพรรณไม้
ประจำโรงเรียน      

 

      27,720  

 
 
 
0 

       
 
 

27,720 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
23.
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดการเรียนการสอน  

 
21,000 

 
 

2,540 

 
 

18,460 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ปรับปรุงฐานการเรียนรู ้  

21,000 

 
21,000 

 
0 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษาและ
วัฒนธรรม 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
23.
โรงเรียน
สุจริต 

การเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย การ์ตูน
สร้างสรรค์ต้านทุจริต 

ทำหนังสือ
การ์ตูน  โดยมี
โครงเรื่องเป้น
เรื่องความ 

สุจริต 

1,510 
 

 
 
 

1,340 

 
 
 

170 

วิชาการ 

สร้างความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  
และ ป.ป.ช. สพฐ.
ชุมชน 

 

500 

 
 
 
 
0 500 

วิชาการ 



ค่ายเยาวชน  “คนดี
ของแผ่นดิน” 

 

8,600 

 
0 8,600 

วิชาการ 

กิจกรรม  “บริษัทสร้าง
การดี” 

   บริษัท
ดอกไม้จันทน์ 

1,800 
 
0 1,800 

วิชาการ 

    บริษัทปุ๋ย
ใบไม้ 

300 
 
0 300 

วิชาการ 

    บริษัท SNK 
SHOP 

300 
 
0 300 

วิชาการ 

กิจกรรม ประกวดสื่อ
สร้างสรรค ์ ต้าน
ทุจริต 
 

 

3,000 
 

 
 
0 3,000 

 

วิชาการ 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
25.
โรงเรียน
ปลอดขยะ 

การสร้างจิตสำนึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 2,000 0 2,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ศรีนครร่วมใจ รู้ รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

  
 
 

10,000 

 
 
 

3,930 6,070 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

กิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ 

 การทำเขต
พ้ืนที่ของ
นักเรียน 

 

    6,138 
 

 
 

6,138 
0 

ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
26.
เครือข่าย
โรงเรียน
มหิดล
วิทยา
นุสรณ์ 

ค่ายนักวิทยาศาสตร์
น้อย  
 

 6,690 
 

4,960 1,730 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

 

 



โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
27.
พัฒนา
ระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

 25,700 

9,983 15,717 กิจการนักเรียน 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
28.
สถานศึกษา
ปลอดภัย 

สถานศึกษาปลอดภัย อบรมการ
ป้องกันการ

ระงับอัคคีภัย  
และฝึกซ้อม

ดับเพลิง  
อพยพหนีไฟ 

        5,700  3,000 2,700 กิจการนักเรียน 

พ่ีสอนน้อง 
เรื่อง “ภัยจาก
เทคโนโลยี” 

        1,000  0         
1,000 

กิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


