
รายงานการกำกับ ติดตาม การใช1จ3ายงบประมาณงานประจำป7 รอบ 6 เดือน ป7การศึกษา 2565 

(เดือนเมษายน 2565 – เดือนกันยายน 2565) 

 

ฝ"ายบริหารงานวิชาการ                                                                                             

ท่ี โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบท่ีได6รับ งบท่ีใช6ไป คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวนลัทพร มีแก6ว 5,000 - 5,000 

2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ( 8 กลุVมสาระ และ 1กิจกรรม

พัฒนาผู6เรียน) 

นางสาวนลัทพร มีแก6ว 

537,678 

 

91,591 446,074 

3 โครงการสVงเสริมผู6เรียนให6มีความรู6

และทักษะท่ีจำเป̀นตามหลักสูตร 

นางสาวนลัทพร มีแก6ว 
28,800 

- 
28,800 

4 โครงการสVงเสริมความเป̀นเลิศทาง

วิชาการ (8กลุVมสาระ) /นิเทศ 

นางสาวนลัทพร มีแก6ว 101,180 64,184 36,996 

5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ

ตำบล 

นางสาวนลัทพร มีแก6ว 10,000 - 10,000 

6 โครงการพัฒนางานวัดผลและ

ประเมินผล 

นางสาวอัสมdะหe เส็นบัตร 2,500 - 2,500 

7 โครงการโรงเรียนปลอด 0 ร มส  

และ มผ 

นางสาวอัสมdะหe เส็นบัตร 500 - 500 

8 โครงการสวนพฤกษศาสตรe นางอุทัยวรรณ พรหมอินทรe 

นางสาวจิราวรรณ  ศรีวรกร 

นางสาวศุภานิช  อินตา 

6,000 - 6,000 

9 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

นางสาวโรสนานี  ทิพยeหมัด 3,000 - 3,000 

10 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

จัดการเรียนรู6 

นางสาวประภัสสร  โยมา 

นางสาวบุษกร  อุทัยรัตนe 

170,000 - 170,000 

11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได6

แบบโครงงาน 

นางสาวจริยา  ชุมกลัด 1,000 - 1,000 



12  โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู6

สำหรับนักเรียนท่ีมีความต6องการ

พิเศษ 

นางณัฐณิชา  ปราบนคร - - - 

13 โครงการสVงเสริมนิสัยรักการอVาน นางสาวชฎาทิพยe  พูนนาผล 500 - 500 

14 โครงการ “สานอนาคตการศึกษา 

CONNEXT ED” 

นางสาวเนตรชนก  มีนวลช่ืน - - - 

15 โครงการ 1 ครู 1 วิจัย นางสาวโรสนานี  ทิพยeหมัด 

นางสาวประภัสสร  โยมา 

นางสาวศุภานิช  อินตา 

- 

 

- - 

16 พัฒนาระบบงานทะเบียน นางสาวจิราวรรณ  ศรีวรกร 4,290 - 4,290 

ฝ"ายบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบท่ีได6รับ งบท่ีใช6ไป คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ีและ

ส่ิงแวดล6อม 

นายธีระวัฒนe  ศรีภักดี 246,000 41,244 204,756 

2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ นางสาวภัชรพร  มีคล6าย 

นางสาวพัชราพรรณ  เพชร

อาวุธ 

4,000 - 4,000 

3 โครงการประชาสัมพันธeสร6างสรรคe

โลกทัศนe 

นางสาวพัชราพรรณ  เพชร

อาวุธ 

165,990 144,900 21,000 

4 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 10,000 - 10,000 

5 โครงการส่ือรักส่ีมิติ นางสุชิลา  พงษ4พุ5ม 16,615 8,365 8,250 

ฝ"ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

ท่ี โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบท่ีได6รับ งบท่ีใช6ไป คงเหลือ 

1 โครงการระบบดูแลชVวยเหลือนักเรียน นางสาวภัชรพร  มีคล6าย 57,000 10,846 46,154 

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติด และอบายมุข 
นางณัฐณิชา  ปราบนคร 

18,000 610 17,390 

3 โครงการสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางสาวจริยา  ชุมกลัด 48,560 46,560 2000 

4 โครงการวันสำคัญทางสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริยe 

นางสาวสุกันยา เศรษฐขาว 36,224 26,143 10,081 



5 โครงการสVงเสริมประชาธิปไตย นางสาวภัชรพร  มีคล6าย 6,000 - 6,000 

6 โครงการสVงเสริมสุขภาพ นางสาวสุจิตรา  ศรีคง 19,832 - 19,832 

ฝ"ายบริหารงานบุคคล 

ท่ี โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบท่ีได6รับ งบท่ีใช6ไป คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาผู6บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสูVมืออาชีพ 

นายธีระวัฒนe  ศรีภักดี 

นางสาวศุภานิช  อินตา 

57,150 6,590 50,560 

2 โครงการจ6างครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

นายธีระวัฒนe  ศรีภักดี 642,600 156,000 438,600 

3 โครงการเสริมสร6างขวัญกำลังใจแกV

ผู6บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเจ6าหน6าท่ีของโรงเรียน 

นางอุทัยวรรณ พรหมอินทรe 1,000 - 1,000 

ฝ"ายบริหารงานงบประมาณ 

ท่ี โครงการ ผู6รับผิดชอบ งบท่ีได6รับ งบท่ีใช6ไป คงเหลือ 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปv ปvการศึกษา 

2565 

นางสาวพรพิมล  แซVฟุyง   20,000 - 20,000 

2 โครงการสนับสนุนการทำงานภายใน

องคeกร 

นางสาวเนตรชนก มีนวลช่ืน 1,042,450 112,312 950,138 

3 โครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปv นางสาวนันทวดี  ใจห6าว 879,236 780,646 98,590 

รวม 4,141,105 1,490,081 2,651,024 

 


