
สรุปเงินคงเหลือตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565) 
 

ลำดับ ท่ี                               โครงการ/ กิจกรรม 
เงิน

อุดหนุน 

เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ   ผลการดำเนินงาน 

1 1 สำรองจ่าย 37,850   22,580 15,270 ผอ. กำลังดำเนินการ 
2 2 กลุ่มวิชาการ 90,693 131,300  74,594 147,399 ครูดาวเรือง กำลังดำเนินการ 
3 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 174,257 10,000  54,601 129,656 ครูสิทธิศักดิ ์ กำลังดำเนินการ 
4 4 กลุ่มงบประมาณ 9,800  77,500 5,245 4,555 ครูเกรียง กำลังดำเนินการ 
5 5 กลุ่มบริหารทั่วไป 65,900   35,262 30,638 ครูมุกดา กำลังดำเนินการ 

รวม 378,500 141,300 77,500 192,282 327,518   
 
 

** เบิกจ่ายเงินทั้งหมด    ร้อยละ 36.99 
** คงเหลือทั้งหมด  ร้อยละ 63.01 

 
ลงชื่อ  

นางสาวชุตินันท์ คงรัตนไพศาล 
ตำแหน่ง ครู 

 



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) 
 

ลำดับ ท่ี โครงการ/ กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

   ผลการ
ดำเนินงาน 

งบสำรอง 
1 1 เงินสำรองจ่ายเพิ่มเติมโครงการและกิจกรรมที่เงินไม่พอและจำเป็น 37,850   22,580 15,270 ผอ. กำลังดำเนินการ 

กลุ่มวิชาการ 
2 1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 40,204       
  -พัฒนาระบบงานวิชาการ 10100   7,314 2,786 วิชาการ กำลังดำเนินการ 

  -พัฒนาการเรียนการสอน 17,564   - 17564 วิชาการ รอดำเนินการ 

  -พัฒนาห้องสมุด 4,000   - 4,000 ปรียานุช รอดำเนินการ 

  -วันวิทยาศาสตร ์ 2,540   - 2,540 ชุตินันท ์ รอดำเนินการ 

  -วันคริสตม์าส 4,000   4,000 0 มุกดา ดำเนินการ
เรียบร้อย 

  -แข่งขันทักษะทางวิชาการ -   - - - รอดำเนินการ 

  -วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย 2,000   - 2,000 ปรียานุช รอดำเนินการ 

3 2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งฯ 33,639       
  -กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำศาสตรพ์ระราชา 3,000   - 3,000 สิทธิศักดิ ์ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมสะเตม็ศึกษา 3,000   - 3,000 ชุตินันท ์ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2,500   - 2,500 พิพัฒพงศ์ รอดำเนินการ 



 

ลำดับ ท่ี                               โครงการ/ กิจกรรม 
เงิน

อุดหนุน 

เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

   ผลการ
ดำเนินงาน 

  -จัดหาครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ 11,139   - 11,139 นันทวัน รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมสอนเสรมินักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 1,000   - 1,000 ปรียานุช รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมตามนโยบาย 5,000   - 5,000 มานพ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมส่งเสริมความสามารถกีฬาและนันทนาการ 8,000   7,870 130 พิพัฒพงศ์ กำลังดำเนินการ 

4 3 โครงการแนะแนวการศึกษา 15,572       
  -กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียน2/2564 3,580   - 3,580 ปรียานุช รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 4,090   3,900 190 มานพ กำลังดำเนินการ 

  -กิจกรรมปฐมนิเทศ 300   - 300 มานพ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2565 3,580   - 3,580 ปรียานุช รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมงานบริการแนะแนว 2,100   - 2,100 รุจิดา รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ 3,200   - 3,200 รุจิดา รอดำเนินการ 

5 4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 33,110       
  -กิจกรรมสอนเสรมิ 5,500   - 5,500 วิชาการ  
  -กิจกรรมค่ายวิชาการ 17,560   17,560 0 วิชาการ ดำเนินการ

เรียบร้อย 

  -กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 10,000   - 10,000 วิชาการ รอดำเนินการ 

 



 

ลำดับ ท่ี                               โครงการ/ กิจกรรม 
เงิน

อุดหนุน 

เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

   ผลการ
ดำเนินงาน 

6 5 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 16,190       
  -กิจกรรมอบรมการใช้ชุดตรวจ SARS -CoV-2 ATK   7,850  7,850 0 ไกสร ดำเนินการ

เรียบร้อย 
  -กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19  8,340  - 8,340 ไกสร รอดำเนินการ 

7 6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้  56,000      
  -ศึกษาแหล่งเรียนรู ้  56,000  - 56,000 วิชาการ รอดำเนินการ 

8 7 โคงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนาร ี  26,000      
  -เข้าคา่ยพักแรมลูกเสือ เนตรนาร ี  26,000  26,100 -100 เกรียงศักดิ์ ดำเนินการ

เรียบร้อย 

9 8 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  225,287  - 225,287 ดาวเรือง รอดำเนินการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10 1 โครงการพัฒนาบุคลากร 151,500       
  -พัฒนาระบบงานบุคคล 3,000   - 3,000 

วราภรณ์ 

รอดำเนินการ 

  -ศึกษาดูงาน 26,000   - 26,000 รอดำเนินการ 

  -การสรรหาบุคลากร 120,000   54,601 65,399 รอดำเนินการ 

  -นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 2,500   - 2,500 รอดำเนินการ 

        รอดำเนินการ 

 



 
 

ลำดับ ท่ี                               โครงการ/ กิจกรรม 
เงิน

อุดหนุน 

เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

   ผลการ
ดำเนินงาน 

11 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย 5,328       
  -วันเข้าพรรษา 1,200   - 1,200 

สิทธิศักดิ ์

รอดำเนินการ 

  -วันไหว้ครู 400   - 400 รอดำเนินการ 

  -วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชนิีฯ 1,200   - 1,200 รอดำเนินการ 

  -วันลอยกระทง 600   - 600 รอดำเนินการ 

  -สอบธรรมก้าวหนา้ 400   - 400 รอดำเนินการ 

  -วันพ่อแห่งชาต ิ 1,500   - 1,500 รอดำเนินการ 

  -ธนาคารโรงเรียน 1,000   - 1,000 โสมฐาดา รอดำเนินการ 

12 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา 5,040       
  -กิจกรรมตามนโยบายสภานักเรียน 1,000   - 1,000 

ขจรศักดิ ์
วราภรณ์ 

รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมเครือข่ายสภานักเรียน 1,000   - 1,000 รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันปีใหม่ 1,000   - 1,000 รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมเลือกตั้ง 1,000   - 1,000 รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมน้องส่งพี ่ 1,040   - 1,040 รอดำเนินการ 

 
 



 

ลำดับ ท่ี                               โครงการ/ กิจกรรม 
เงิน

อุดหนุน 

เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

   ผลการ
ดำเนินงาน 

13 4 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 3,600       
  -กิจกรรมตรวจสารเสพติด 300   - 300 

พิพัฒพงศ์ 

รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 300   - 300 รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 300   - 300 รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 300   - 300 รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมวันเอดส์โลก 300   - 300 รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมชุมนุมTO  BE NUMBER ONE 700   - 700 
วราภรณ์ 

รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 700   - 700 รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE 700   - 700 รอดำเนินการ 

14 5 โคงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน 3,941       
  -กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 460   - 460 วราภรณ์ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมนิทรรศการสู่ชมุชน 720   - 720 วราภรณ์ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมพัฒนาเครือขา่ยผู้ปกครอง 1,200   - 1,200 วราภรณ์ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมอบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับการใช้เครื่องมือทางจิตฯ 961   - 961 ชุตินันท ์ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 360   - 360 มานพ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมปกครองชั้นเรียน 240   - 240 วราภรณ์ รอดำเนินการ 

 



ลำดับ ท่ี                               โครงการ/ กิจกรรม 
เงิน

อุดหนุน 

เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

   ผลการ
ดำเนินงาน 

15 6 โครงการส่งเสริมอนามยันักเรียน 4,848       
  -กิจกรรมงานโภชนา 1,230   - 1,230 โสมฐาดา รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมงานพยาบาล 3,618   - 3,618 โสมฐาดา รอดำเนินการ 

16 7 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   10,000       
  -กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  10,000  -  สิทธิศักดิ ์ รอดำเนินการ 

กลุ่มงบประมาณ 
17 1 โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มงบประมาณ 9,800       
  -กิจกรรมงานพสัด ุ 2,500   - 2,500 เกรียงศักดิ์ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมแผนงานและนโยบาย 2,000   2,035 -35 ชุตินันท ์ ดำเนินการ
เรียบร้อย 

  -กิจกรรมควบคุมภายใน 500   - 500 ชุตินันท ์ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมการเงิน-บัญช ี 1,000   - 1,000 มุกดา รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมการประกันคุณภาพ 590   - 590 ชุตินันท ์ รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมค่าเช่าซื้อโดเมน 3,210   3,210 - นันทวัน ดำเนินการ
เรียบร้อย 

18 2 โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา   77,500 - 77,500 พิมพ์นารา รอดำเนินการ 

 
 
 



ลำดับ ท่ี                               โครงการ/ กิจกรรม 
เงิน

อุดหนุน 

เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

   ผลการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
19 1 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 21,924       

  -กิจกรรมพัฒนาระบบงานสำนักงาน 15,924   1,050 14,874 มุกดา กำลังดำเนินการ 

  -กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 5,000   -- 5,000 มุกดา รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมประชาสัมพนัธ์โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี 1,000   4,500 -3,500 นันทวัน ดำเนินการ
เรียบร้อย 

20 2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 40,931       
  -กิจกรรมตัดหญ้าและยาฆา่หญ้า 18,000   6,710 11,290 

เกรียงศักดิ์ 

กำลังดำเนินการ 

  -กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด 3,020   9,196 -6,176 ดำเนินการ
เรียบร้อย 

  -กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคารเรียนและห้องน้ำ 11,820   10,087 1,733 กำลังดำเนินการ 

  -กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 8,091   3,719 4,372 กำลังดำเนินการ 

21 3 โครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3,045       
  -กิจกรรม.. 3,045   - 3,045 นันทวัน รอดำเนินการ 

22 4 โครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภค 340,000       
  -กิจกรรมค่าไฟฟ้า 216,000   42,707.53 173,292.47 

มุกดา 

กำลังดำเนินการ 

  -กิจกรรมค่าอินเตอร์เน็ต 24,000   - 24,000 รอดำเนินการ 

  -กิจกรรมชดเชยค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 100,000   - 100,000 รอดำเนินการ 

 


