
สรุปการติดตามการดำเนินโครงการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ  2562  (เดือนตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562) 

กลุ่มบริหารวิชาการ  จำนวน  13  โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ระยะ

ดำเนินการ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป 
1. ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  - กิจกรรมเข้าค่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนวงโยธวาทิต   
  - กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงวงโยธวาทิต/ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี 

15,000  10,000 5,000 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จ 

2. ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา   
  -  กิจกรรมกีฬาภายใน 
  -  กิจกรรมกีฬาโซนหุบเขา 
  -  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

60,000 90,000 -30,000 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นายปริญญา  ดงเทียมสี 

3.  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   
   -  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
   -  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 

31,000 25,000 6,000 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ 

4. พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ 
   -  กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
   -  กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 
   -  กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล 

51,000 50,000 1,000 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นางทับทิม  ญาณะนันท์ 

5. จัดนิทรรศการทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน  
   (Open House) 
   -  กิจกรรม Open House แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการสู่ 
      สาธารณชน 

10,000 5,000 5,000 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นางศศิธร  พรหมณี 

 
 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 



ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป ระยะ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  -  กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้เตรียมโอเน็ต 
  -  กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
  -  กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน / ประกวดห้องห้องเรียน  
  -  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  -  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  -  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  -  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  -  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม  

87,100 61,210.11 25,890 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ ครูทุกคน 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

7. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  -  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  -  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและสอบวิชาพิเศษ 
  -  กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  -  กิจกรรมจัดทำห้องลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

90,000 90,000 0 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นางศศิธร  พรหมณี 

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
  -  กิจกรรมรับการประเมินจากต้นสังกัด ปรับปรุงระบบประกันฯ 
  -  กิจกรรมรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (SAR) 

10,000 5,000 5,000 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นางศศิธร  พรหมณี 

 
 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ระยะ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป 

9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานด้าน 

10,000 10,000 0 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นางศศิธร  พรหมณ๊ 



      เศรษฐกิจพอเพียง 
  - กิจกรรมดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
  -  กิจกรรมถอดบทเรียนการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
   -  กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่  
  -  กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 
  -  กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ 

32,000 40,390 -8,390 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นางศศิธร  พรหมณ๊ 

11.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ   
   -  นักเรียนสมัครสมาชิกระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ 
      http://www.doe.go.th/vgnew   
  -  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 
  -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 
  -  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 

9,500 3,000 6,500 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นางกนกลดา  ทองจำรูญ 

12. พัฒนาสื่อนวัตกรรมโสตทัศนศึกษา 
  -  กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ2  
  -  กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
  -  กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการใช้สื่อผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 

20,000 6,000 14,000 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ นายดนุพล  ดวงวิญญาณ 

 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ระยะ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป 

13. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรียนรวม 
  -  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม 
  -  กิจกรรมจัดหา ผลิตสื่อ 
  -  กิจกรรมรับการประเมินจากต้นสังกัด 

- - - 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

- นางสาวรัตติกาล  ทวีทรัพย์ 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 425,600 395,600 30,000    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ  จำนวน  3  โครงการ 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ระยะ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป 

1. พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
  -  กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานบริหารงบประมาณ 
  -  กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน 
  -  กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 
  -  กิจกรรมพัฒนางานการเงินการบัญชี   
  -  กิจกรรมพัสดุและสินทรัพย์   

282,589 282,589 0 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

ดำเนินการ  
นางยุวเรศ  ราชานนท์ 

นางสาวปภัสรา  ประยูรหาญ 
นางสาวปภัสรา  ประยูรหาญ 



-  กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/น้ำประปา/อินเตอร์เน็ต/  
     ซ่อมบำรุงรถโรงเรียน) 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 282,589 282,589 0    
 

 

 

 

 

 
 

 
กลุ่มบริหารทั่วไป  จำนวน  7  โครงการ 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ระยะ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป 

1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนและพัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์  
  -  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
  -  กิจกรรมธนาคารความดี 
  -  กิจกรรมวันสถาปนา ร.ร.  
  -  กิจกรรมวันไหว้ครู 
  -  กิจกรรมวันสำคัญของชาติ (วันแม่, วันพ่อ, วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
     ร.10 และพระราชินี) 
  -  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

16,500 10,000 6,500 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

  
นางสุภัสรา  ชัยสุริยะวิรัตน ์
นายดนุพล  ดวงวิญญาณ 
นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ 

นางสุภัสรา  ชัยสุริยะวิรัตน์
นางสุภัสรา  ชัยสุริยะวิรัตน์ 

 
นางสุภัสรา  ชัยสุริยะวิรัตน์ 



2. พัฒนาอาคารสถานที่   
   -  กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร  
  -  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 
  - กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 
  -  กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การทำความสะอาด 

55,000 66,438.45 -11,438.45 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

  
นายสมศักดิ์  เอ่ียมสุวรรณ์ 
นายสมศักดิ์  เอ่ียมสุวรรณ์ 
นายสมศักดิ์  เอ่ียมสุวรรณ์ 
นายสมศักดิ์  เอ่ียมสุวรรณ์ 

3. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  - กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน 
  -  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
  -  กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนศึกษาดูงาน 
  -  กิจกรรมการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยในโรงเรียนและท้องถิ่น 
  -  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน 

4,000 2,000 2000 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

- นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ 

 

 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ระยะ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป 

4.  พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
   -  กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงาน 
   -  กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 

6,500 3,000 3,500 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

 นางสุภัสรา  ชัยสุริยะวิรัตน์ 

5. พัฒนางานดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
  -  กิจกรรมจัดทำคู่มือนักเรียน 
  -  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) 
  -  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
  -  กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
  -  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

8,000 1,000 7,000 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

  
นายดนุพล/ประพัฒน์ 
น.ส.ยาใจ  คำมุงคุณ 

นางถวิกรณ,์นายปริญญา 
ครูดนุพล  ดวงวิญญาณ 
ครูดนุพล  ดวงวิญญาณ 



6. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี   
  -  กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก 
  -  กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 
   -  กิจกรรมอย.น้อย  
  -  กิจกรรมซื้อยา-เวชภัณฑ์  
  -  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร 

5,000 5,000 0 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

 นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์ 
นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์ 
นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์ 
นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์ 
นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์ 
นางสาวทิพวรรณ  นาคคำ 

 

 

 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ระยะ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป 

7. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ   
  -  กิจกรรมจัดทำและพัฒนาเว็ปไซต์โรงเรียน  
  -  กิจกรรมจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  -  กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงตามสาย 
  -  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่ายไร้สาย 

20,000 20,000 0 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

  

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 115,000 107,438 7,562    
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  จำนวน  2  โครงการ 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ระยะ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับ
จัดสรร 

ที่ใช้ไป 

1. พัฒนาระบบริหารงานบุคคล 
  -  กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงาน 
  -  กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
  -  กิจกรรมจัดทำทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับปรุงป้าย 
    วันเกิดครูและบุคลากร 

10,000 10,000 0 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

  
นางดาหวัน อุดมทรัพย์ 
น.ส.จารุวรรณ ครอง

สำราญ 
นางจินตนา  แก้วช่วย 
นางจินตนา  แก้วช่วย 

2. พัฒนาบุคลากร 
  -  กิจกรรมการนิเทศภายใน 
  -  กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 
  -  กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ(วันเกิด,เยี่ยมคลอด,บวช) 
  -  กิจกรรมศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

103,000 136,353.70 -33,353.70 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

  
นางดาหวัน อุดมทรัพย์ 
นางจินตนา  แก้วช่วย 
นางจินตนา  แก้วช่วย 
นางดาหวัน อุดมทรัพย์ 

งานบุคคล 113,000 146,353.70 -33,353.70    
วิชาการ 425,600 395,600 30,000    

บริหารทั่วไป 115,000 107,438 7,562    



งบประมาณ 282,589 282,589 0    
รวมทั้งสิ้น 936,189 931,981 4208.30    

 


