
 

 

 

สมุดบันทึกควบคุมการเบกิจ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา สตูล 

 



 

แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2565 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

1/2565 25 ต.ค. 2564 ป้องกนัโควิท 19 พสัดุ 19,423 √  ครูจิรัชญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน  พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

28/2565 17 พ.ย. 2565 ซ่อมแซมหอ้งอินทนิล ท่ีวางทีวี ซ่อมแอร์ สถานท่ี 11,614 √  ครูธนากร 

29/2565 3 พ.ย. 2565 ซ่อมสายไฟหนา้โรงเรียน สถานท่ี 1,200 √  ครูธนากร 

32/2565 19 พ.ย. 2565 เปล่ียนกระจกหอ้งวิทย ์ สถานท่ี 500 √  ครูธนากร 

33/2565 26 พ.ย. 2565 ธงชาติ สังคม 1,415 √  ครูธนากร 



 

แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน ธนัวาคม ปีงบประมาณ 2565 

 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

2/2565 9 ธ.ค. 2564 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ คณิตศาสตร์ 3,940 √  ครูบุสริน 

3/2565 9 ธ.ค. 2564 เเข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศ 6,500  √ ครูนริศา 

4/2565 23 ธ.ค. 2454 ป้องกนัโควิท 19  พสัดุ 24,755 √  ครูจิรัชญา 

34/2565 2 ธ.ค. 2564 ป้ายไวนิลวนัพ่อ สังคม 850 √  ครูธนากร 

35/2565 7 ธ.ค. 2564 หอ้งน ้านกัเรียน สถานท่ี 46,638.84 √  ครูธนากร 

36/2565 9 ธ.ค. 2564 หอ้งน ้าครู สถานท่ี 12,771 √  ครูธนากร 

44/2565 28 ธ.ค. 2565 ปรับปรุงภูมิทศัน์ สถานท่ี 7,150 √  ครูธนากร 

45/2565 9 ธ.ค. 2565 หอ้งน ้า สถานท่ี 6,000 √  ครูธนากร 
 

 

 

 

 

 

 



แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 

 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

5/2565 5 ม.ค. 2565 การบริหารจดัการส านกังานวิชาการ วิชาการ 28,663 √  ครูฝาตีหม๊ะ 

6/2565 6 ม.ค. 2565 น ้ามนัเชิงเพลิง พสัดุ 4,640 √  ครูจิรัชญา 

7/2565 7 ม.ค. 2565 การบริหารจดัการส านกังานวิชาการ วิชาการ 820 √  ครูฝาตีหม๊ะ 

8/2565 7 ม.ค. 2565 การบริหารจดัการส านกังานเพื่อการศึกษา พสัดุ 12,340 √  ครูจิรัชญา 

9/2565 17 ม.ค. 2565 บริหารจดัการพสัดุส านกังาน พสัดุ 44,817 √  ครูจิรัชญา 

10/2565 17 ม.ค. 2565 บริหารจดัการพสัดุส านกังาน พสัดุ 323 √  ครูจิรัชญา 

11/2565 18 ม.ค. 2565 กิจกรรมหมอภาษา ภาษาไทย 4,000 √  ครูสุมนทิพย ์

12/2565 19 ม.ค. 2565 ซ้ือเคร่ืองแสกนลายน้ิวมือ บุคคล 13,161 √  ครูบุสริน 

13/2565 19 ม.ค. 2565 ซ้ือตูเ้ก็บชุดนาฏศิลป์ ศิลปดนตรี 30,000 √  ครูสุรศกัด์ิ 

14/2565 20 ม.ค. 2565 บริหารจดัการพสัดุส านกังาน พสัดุ 18,700 √  ครูจิรัชญา 

15/2565 20 ม.ค. 2565 พสัดุวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 40,282 √  ครูคนสันนัท ์

16/2565 28 ม.ค. 2565 บริหารจดัการพสัดุส านกังาน พสัดุ 5,950 √  ครูคนสันนัท ์

17/2565 28 ม.ค. 2565 พฒันาทกัษะการงานอาชีพ การงานอาชีพ 330 √  ครูจิรัชญา 

37/2565 28 ม.ค. 2565 ปรับปรุงซ่อมแซม สถานท่ี 1,690 √  ครูธนากร 

30/2565 15 ม.ค. 2565 ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 3,000 √  ครูอิกนีฟา 

41/2565 7 ม.ค. 2565 ค่าแบตเตอร์ร่ีรถไถ งบประมาณ 1,400 √  ครูธนากร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46/2565 7 ม.ค. 2565 น ้ามนัเชิงเพลิง งบประมาณ 5,500 √  ครูจิรัชญา 

48/2565 4 ม.ค. 2565 ปรับปรุงภูมิทศัน์ สถานท่ี 9,180 √  ครูธนากร 



 

แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน กุมภาพนัธ์ ปีงบประมาณ 2565 

 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

18/2565 4 ก.พ. 2565 ท าไวนิลและแผน่พบั ประชาสัมพนัธ์ 8,800 √  ครูชลิดา 

19/2565 4 ก.พ. 2565 จดัซ้ือกล่องใส่ของ (ใส่ผา้) พสัดุ 6,400 √  ครูธนากร 

20/2565 4 ก.พ. 2565 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สถานท่ี 1,230 √  ครูธนวตัร 

21/2565 4 ก.พ. 2565 ถ่ายเอกสารร้านเพื่อนครู วิชาการ 24,568 √  ครูฝาตีหม๊ะ 

22/2565 2 ก.พ. 2565 นิเทศภายใน CS วิชาการ 5,000 √  ครูฝาตีหม๊ะ 

23/2565 4 ก.พ. 2565 แนะแนวเพื่อการศึกษา วิชาการ 8,640 √  ครูฝาตีหม๊ะ 

24/2565 7 ก.พ. 2565 ซ้ือกระดาษไข หมึก เคร่ืองโรเนียว พสัดุ 24,396 √  ครูจิรัชญา 

25/2565 14 ก.พ. 2565 จดัการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ 12,900 √  ครูธนวตัร 

26/2565 14 ก.พ. 2565 โครงการป้องกนัโควิท 19 (เทศบาล) พสัดุ 49,400 √  ครูอนัศอรี 

27/2565 24 ก.พ. 2565 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพเ์รเซอร์ วิชาการ 4,380 √  ครูฝาตีหม๊ะ 

31/2565 25 ก.พ. 2565 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิโอเน็ท วิชาการ 3,000 √  ครูฝาตีหม๊ะ 

38/2565 3 ก.พ. 2565 ปรับปรุงภูมิทศัน์ สถานท่ี 11,600 √  ครูธนากร 

39/2565 21 ก.พ. 2565 ปรับปรุงภูมิทศัน์ (ค่าตน้ไม)้ สถานท่ี 2,510 √  ครูธนากร 

40/2565 21 ก.พ. 2565 ปรับปรุงภูมิทศัน์(ขดุตอไม)้ สถานท่ี 8,000 √  ครูธนากร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42/2565 22 ก.พ. 2565 ซ่อมกระจก ซ่อมบ ารุง สถานท่ี 10,005 √  ครูธนากร 

43/2565 22 ก.พ. 2565 ปัจฉิมนิเทศ กิจการนกัเรียน 6,000 √  ครูสุรศกัด์ิ 

47/2565 9 ก.พ. 2565 ปรับปรุงภูมิทศัน์ สถานท่ี 4,700 √  ครูธนากร 



 

แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

49/2565 28 มี.ค. 2565 ปัจฉิมนิเทศ(เพิ่มเติม) กิจการ 9,180  √ ครูนนัทินี 

52/2565 1 มี.ค. 2565 ปรับปรุงและพฒันาสุขภาพแวดลอ้ม สถานท่ี 83,558 √  ครูธนากร 



 

แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

56/2565 11 เม.ย. 2565 ปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้ม สถานท่ี 71,401 √  ครูธนากร 



 

แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

50/2565 10 พ.ค. 2565 ปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้ม สถานท่ี 23,000 √  ครูธนากร 

51/2565 10 พ.ค. 2565 ซ้ือพสัดุ ครุภณัฑ ์ พสัดุ 72,444 √  ครูคนนัสนนัท ์

53/2565 23 พ.ค. 2565 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนศิลปะ นาฏศิลป์ 525 √  ครูสุรศกัด์ิ 

54/2565 27 พ.ค. 2565 บริหารจดัการพสัดุส านกังาน (ซ่อมเคร่ืองพิมพ)์ อ านวนการ 150 √  กลัยา 

55/2565 27 พ.ค. 2565 วนัส าคญัสถาบนั วนัส าคญั 840 √  ครูธนากร 

57/2565 30 พ.ค. 2565 พฒันาทกัษะกลุ่มสาระการงานอาชีพ การงานอาชีพ 29,75 √  ครูดลฤดี 

59/2565 31 พ.ค. 2565 พฒันาห้องโสต สถานท่ี 21,345 √  ครูธนวตัร 

60/2565 31 พ.ค. 2565 บริหารจดัการพสัดุส านกังาน (ซ่อมคอม) พสัดุ 16,680 √  ครูคนนัสนนัท ์



แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 

 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

61/2565 2 มิ.ย. 2565 ปรับปรุงและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี 4,381 √  ครูธนากร 

62/2565 2 มิ.ย. 2565 ปรับปรุงและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี 9,400 √  ครูธนากร 

63/2565 6 มิ.ย. 2565 บริหารงบประมาณพสัดุส านกังาน พสัดุ 13,570 √  ครูจิรัชญา 

64/2565 7 มิ.ย. 2565 ปรับปรุงและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี 3,200 √  ครูดลฤดี 

65/2565 7 มิ.ย. 2565 ปรับปรุงและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี 3,500 √  ครูธนากร 

66/2565 7 มิ.ย. 2565 บริหารจดัการพสัดุส านกังาน พสัดุ 28,900 √  ครูคนนัสนนัท ์

67/2565 10 มิ.ย. 2565 ปรับปรุงและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี 434 √  ครูบุสริน 

68/2565 20 มิ.ย. 2565 พฒันากลุ่มสาระการงานอาชีพ การงาน 2,425 √  ครูจิรัชญา 

69/2565 20 มิ.ย. 2565 กีฬาสู่ความเป็นเลิศ สุขพละ 5,800  √ ครูอนัศอรี 

70/2565 13 มิ.ย. 2565 บริหารจดัการพสัดุส านกังาน(ซ่อมคอม) พสัดุ 11,300 √  ครูอนัศอรี 

71/2565 20 มิ.ย. 2565 วนัภาษาไทย ภาษาไทย 4,000 √  ครูศิริวรรณ 

72/2565 20 มิ.ย. 2565 วนัสุนทรภู่ ภาษาไทย 5,000 √  ครูสุมนทิพย ์

73/2565 21 มิ.ย. 2565 พฒันากลุ่มสาระการงาน การงาน 675 √  ครูดลฤดี 

74/2565 21 มิ.ย. 2565 พฒันาศิลปะดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะดนตรี 9,910 √  ครูสุรศกัด์ิ 

75/2565 24 มิ.ย. 2565 โรงเรียนสีขาว กิจกรรมนกัเรียน 1,358 √  ครูนนัทินี 

77/2565 27 มิ.ย. 2565 ปรับปรุงและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี 55,000 √  ครูธนากร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/2565 21 มิ.ย. 2565 ปรับปรุงและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี 123,046 √  ครูธนากร 



แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

76/2565 4 ก.ค. 2565 กีฬามหามิตร พละศึกษา 15,150 √  ครูอนัศอรี 

78/2565 19 ก.ค. 2565 น ้ามนัเช้ือเพลิง พสัดุ 5,000 √  ครูคนนัสนนัท ์

79/2565 22 ก.ค. 2565 วนัส าคญั(เฉลิม) สังคม 9,785   ครูธนากร 

80/2565 25 ก.ค. 2565 ส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนดา้นดนตรี กลุ่มศิลปะ 10,000 √  ครูสุรศกัด์ิ 

81/2565 25 ก.ค. 2565 พฒันาการสอนนาฎศิลป์ กลุ่มสาระศิลปะ 10,000 √  ครูสุรศกัด์ิ 

82/2565 18 ก.ค. 2565 บริหารจดัการวิชาการ(อุปกรณ์วดัผล) วิชาการ 4,287 √  ครูฝาตีม๊ะ 

83/2565 25 ก.ค. 2565 ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการสอน กลุ่มสาระการงาน 15,812 √  ครูดลฤดี 

84/2565 25 ก.ค. 2565 ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการสอน กลุ่มสาระการงาน  5,645 √  ครูดลฤดี 

85/2565 27 ก.ค. 2565 ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการสอน กลุ่มสาระการงาน 829.4 √  ครูจิรัชญา 

86/2565 20 ก.ค. 2565 ปรับปรุงและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี 35,566 √  ครูธนากร 



 

แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565 

 

 

เลขท่ีแผน ลงวนัท่ี 
เดือน/พ.ศ. 

กิจกรรม/โครงการ งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ จ านวนเงิน ประเภทเงิน ผูด้  าเนินการ 
อุดหนุน กิจกรรม 

87/2565 1 ส.ค. 2565 ส่งเสริมศกัยภาพดนตรี(วิทยากร) กลุ่มศิลปะ 8,800 √  ครูฝาตีม๊ะ 

88/2565 8 ส.ค. 2565 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยฯ 12,000  √ ครูนนัทินี 

89/2565 9 ส.ค. 2565 ซ่อมไฟฟ้า พสัดุ 1,852.36 √  ครูคณสันนั 

90/2565 15 ส.ค. 2565 ส่งเสริมศกัยภาพทางดนตรี กลุ่มศิลปะ 5,450 √  ครูจิรภทัร 

91/2565 15 ส.ค. 2565 พฒันาการเรียนเพื่อยกระดบัผลคณิต คณิตศาสตร์ 1,926 √  ครูบุสริน 

92/2565 17 ส.ค. 2565 กีฬาสู่ความเป็นเลิศ(กีฬาจงัหวดั) สุขศึกษา 15,205  √ ครูอนัศอรี 

93/2565 18 ส.ค. 2565 ซ่อมบ ารุง (เปล่ียนยางรถตู)้ พสัดุ 12,555 √  ครูจิรัชญา 

94/2565 5 ส.ค. 2565 ปรับปรุงภูมิทศัน์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี  8,300 √  ครูธนากร 

95/2565 20 ส.ค. 2565 ปรับปรุงภูมิทศัน์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี 36,660 √  ครูธนากร 

96/2565 15 ส.ค. 2565 ปรับปรุงภูมิทศัน์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี 5,200 √  ครูธนวฒัน์ 

98/2565 8 ส.ค. 2565 วนัส าคญั สังคม 7,805 √  ครูธนากร 
99/2565 23 ส.ค. 2565 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจการนกัเรียน 3,000  √ ครูนนัทินี 

100/2565 23 ส.ค. 2565 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจการนกัเรียน 7,500  √ ครูนนัทินี 
101/2565 31 ส.ค. 2565  หอ้งสมุดมีชีวิต วิชาการ 7,244  √ ครูศิริวรรณ 



 

 

แบบบนัทึกขอ้มูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ เดือน กนัยายน ปีงบประมาณ 2565 
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อุดหนุน กิจกรรม 

102/2565 2 ก.ย. 2565 พฒันาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ศิลปะ 9,600 √  ครูสุรศกัด์ิ 
103/2565 9 ก.ย. 2565 บริหารจดัการพสัดุส านกังาน พสัดุ 14,700 √  ครูอนัศอรี 


