
 

 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 

สรุปรายจ่าย ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 มีนาคม 2564 

 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ ผูร้ับผิดชอบ 
ความกา้วหนา้ของโครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ

ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ
เสรจ็สิน้ 

เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื  

1. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

6,000 1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุวรรณมณี            
2. นางสาวธนพร  ศรีสุวรรณ        

   1,608  4,392  

2. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 
4 ด้าน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

20,000 1. นางสาวธนพร  ศรีสุวรรณ       
2. นางสาวเพ็ญศิริ  สุวรรณมณี 

   3,665 16,335  

3. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

47,000 1. นางสาวอาสมะ  บือราเฮง                   
2. นางสาวกรรณิการ์  บัวบุญ                    
3. นายพัชรพล  พัฒน์ชู 
4. นายณัฐวัตร  นาคะวัจนะ                
5. นายประเสริฐ  จันทร์ทอง                  
6. นางสาวธีปภา สารพงษ์                    
7. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรรณิษา                 
บัวเมือง 

   21,693  25,307  

4. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

25,000 1. นางสาวอาสมะ  บือราเฮง                  
2. นางสาวกรรณิการ์  บัวบุญ                
3. นางสาวธีปภา  สารพงษ์ 

   18,597  6,403  



 

 

 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ ผูร้ับผิดชอบ 
ความกา้วหนา้ของโครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ

ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ
เสรจ็สิน้ 

เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื  

5.โครงการจัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการวิจัย 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

3,000 1. นางสาวกรรณิการ์  บัวบุญ    3,021 -  

6. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

7,000 1. นายณัฐวัตร  นาคะวัจนะ    4,739 2,261  

7.โครงการนิเทศการเรียน
การสอน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

3,800 1. นางสาวธีปภา  สารพงษ์    3,160 640  

8. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

5,000 1. นายประเสริฐ  จันทร์ทอง    2,452 2,548  

9. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

2,000 1. นางสาวธีปภา  สารพงษ์    745 1,255  

10. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม              
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

32,000 1. นายพัชรพล  พัฒน์ชู    11,930 20,070  

11. โครงการกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

22,280 1. นายณัฐวัตร  นาคะวัจนะ    22,263 17  

12. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงบประมาณ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

4,000 1. นายประเสริฐ  จันทร์ทอง    1,675 2,325  



 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ ผูร้ับผิดชอบ 
ความกา้วหนา้ของโครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ

ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ
เสรจ็สิน้ 

เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื  

13. โครงการส่งเสริม 
พัฒนาครูและบุคลากร 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

30,000 1. นางสาวธนพร  ศรีสุวรรณ    3,500 26,500  

14. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

12,500 1. นางสาวกรรณิการ์  บัวบุญ    12,850 -  

15. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และส่ิงแวดล้อม 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

35,000 1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุวรรณมณี    17,283 17,717  

16. โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

30,000 1. นางสาวธีปภา  สารพงษ์    - 30,000 ***ไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินในโครงการ
ได้ เน่ืองจากการงด
จัดกิจกรรมภายใ ต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ โรค ติด
เชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 
2019(COVID-19)*** 

 
รวม 

 

  
254,580 

 

     
129,181 

 

 
103,333 

 


