
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
                                       รายงานการกำกับ ติดตาม 
                                     การดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ ๖ เดือน                               

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี      
ที่                                 วันที่ 25  ตุลาคม  2564     
เร่ือง   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ ๖ เดือน                               
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

  ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ที่  ๒๗  /2564 เรื ่อง จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา   ได้มอบหมายให้คุณครูและบุคลากรจัดทำโครงการ/กิจกรรม  
ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 หรือในรอบ 6 เดือน ได้มีการดำเนินโครง/กิจกรรม ต่างๆและมี
การสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  ในส่วนของโครงการ/
กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จะมีการดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
         ลงชื่อ            

                            (นางปัณณธร  เหลืองอร่าม) 
             หัวหน้างานแผนงาน 
 
 ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายงานโนยบายและแผน 
               
               
 

           ลงชื่อ            

                      (นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์) 
             รองผู้อำนวยการฝ่ายงานโนยบายและแผน 
 
ความเห็นผู้อำนวยการ 

                   
                
          
          
         ลงชื่อ     

(นายอาวุธ  ทัศนา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 



 
สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2564 รอบ ๖ เดอืน 

 

 

 หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้โครงการ/กิจกรรมบ้างอย่างไม่สามารถดำเนินการ
ได้ ในภาคเรียนที่ 1 หรือ ในรอบ 6 เดือนแรก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นภาคเรียนที่ 2 

ลำดับ 

 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
 

จำนวน
กิจกรรม 

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ร้อยละ จำนวนกิจกรรมที่
ไม่ได้ดำเนินการ 

ร้อยละ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   186 28 15.53 158 84.47 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 7 5 71.43 2 28.57 

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 14 7 50.00 7 50.00 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์ 25 7 28.00 18 72.00 

5 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตราฐานสากล 23 23 100.00 0 0 

6 โครงการสัมพันธ์ชุมชน 12 3 25.00 9 75.00 

             รวม 267 73 27.34 217 81.27 

ร้อยละ   



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ  

    
1.1  

 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ศิลปะ หัตกรรม  

      
 

346,000  
    

  
      

นายทำนอง    √ 
    

1.2  
 กิจกรรมจัดซื้อแบบ 
ปพ. และอุปกรณ์  

        5,695          
  

      
นายไฉน  

  √ 

    
1.3  

 กิจกรรมวัดผล
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน  

      26,350          
  

      
นายทำนอง  

  √ 

    
1.4  

 กิจกรรมรับนักเรียนเข้า
ใหม่ ม.1 และม.4  

            
  

      
นายกันตพงศ ์  

  √ 

 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

    
1.5  

 กิจกรรมเชิดชูเกียรติลูก
ม่วงขาวเพื่อให้สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียน  

        2,920          

  

      

น.ส.เบญจวรรณ  

  √ 

    
1.6  

 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

      
   

57,370  
    

  
      

นายทำนอง   
  √ 

    
1.7  

 กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ  

      
 

101,000  
    

  
      

นายทำนอง  
  √ 

    
1.8  

 กิจกรรมจัดการเรียน
ขั้นพ้ืนฐานค่าหนังสือ
เรียน  

          
    

  
  
1,523,395    

นางจุไรรัตน์        
√   

    
1.9  

 กิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียน  

            
  

      
นางสาวดุจฤดี  √   



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

  
1.10  

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ            
    

      
นายกันตพงศ ์     

  √ 
  

1.11  
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชา IS  

        1,580          
  

      
นายทำนอง  

  √ 
  

1.12  
 กิจกรรมการจัด
ตารางสอน  

        1,400          
  

      
นายไฉน   √   

รวม     37,945     504,370                    

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนฝ่ายกิจการนักเรียน  

  
1.13  

 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 100%  

            
  

      
 น.ส..สภุาวดี  

√   

  
1.14  

 กิจกรรมทัศนศึกษา    
ม.1  

            
  

      
 ครูระดับ ม. 1  

  √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

  
1.15  

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2             
  

      
ครูระดับ ม.2 

  √ 
  

1.16  
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3             

  
      

ครูระดับ ม.3 
  √ 

  
1.17  

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4             
  

      
ครูระดับ ม.4 

  √ 
  

1.18  
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5                     ครูระดับ ม.5   √ 

  
1.19  

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6                     ครูระดับ ม.6   √ 
  

1.20  
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน 

        1,000                  นางสุทธินันท์   √ 
  

1.21  
กิจกรรมเสลา street 
food 

        1,200                  
นางสุทธินันท์       
และคณะ 

  √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

  
1.22  

กิจกรรมพ่ีรับน้องและ
น้องส่งพี่ 

        6,000          
  

      
นางสุทธินันท์    
และคณะ   √ 

  
1.23  

กิจกรรมการประกวด     
ดาว – เดือน และ
ดาวเทียม 

            
  

      

นางสุทธินันท์ 

  
√ 

  
1.24  

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต
แด่ครูเกษียณ 

            
  

      

นางสุทธินันท์    
และคณะ   

√ 

  
1.25  

กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานและ 
คณะกรรมการ        
สภานักเรียน 

          180          

  

      

นางสุทธินันท์     
และคณะ 

  

√ 

  
1.26  

กิจกรรมอบรม
คณะกรรมการ        
สภานักเรียน 

  
      5,200            

      

นางสุทธินันท์    
และคณะ 

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

  
1.27  

กิจกรรมเวทีคนกล้า             
  

      
นางสุทธินันท์    
และคณะ   √ 

  
1.28  

กิจกรรมของหายได้คืน             
  

      
นางสุทธินันท์    
และคณะ   √ 

  
1.29  

กิจกรรมธนาคารขวด
เพ่ือตู้ปันอ่ิม 

                    
นางสุทธินันท์   
และคณะ 

  √ 

1.30 กิจกรรมค่ายอาสา                     
นางสุทธินันท์   
และคณะ 

  √ 

1.31 กิจกรรมจิตอาสา                     
นางขวัญตา      
และคณะ  

  √ 

1.32 
กิจกรรมคนดีศรี     
บ้านลาด 

                    
นางขวัญตา     
และคณะ  

  √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.33 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
ส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับ
ยาเสพติด    โรคเอดส์ 
และวัยใส 

                  
 5,908 
เทศบาล
บ้านลาด  

นางขวัญตา       
และคณะ 

  √ 

1.34 
กิจกรรมTO BE 
NUMBER ONE 

                    
น.ส.ณิชาวรรณ        
นางขวัญตา   

  √ 

1.35 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
นำชีวิต 

      
   

43,820  
            

น.ส.วไลลักษณ์    
และคณะ 

  √ 

1.36 
กิจกรรมแห่เทียนจำนำ
พรรษา 

        4,500                  
น.ส.วไลลักษณ์ 
และคณะ 

  √ 

1.37 กิจกรรมวันไหว้ครู           100                  
น.ส.วไลลักษณ์ 
และคณะ 

  √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.38 
กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 

        3,515                  น.ส.วไลลักษณ์   √ 

1.39 
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
พระเวสสันดรชาดก 

            
  

      

น.ส.วไลลักษณ์ 
และคณะ 

  
√ 

1.40 
กิจกรรมวินัยดี         
เป็นศรี บว. 

          500          
  

      
น.ส.วไลลักษณ์  
และคณะ   √ 

1.41 กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย             
  

      
น.ส.วไลลักษณ์ 
และคณะ   √ 

1.42 
กิจกรรมเชิดชูเด็กดีเป็น
ศักดิ์ศรีลูก บว. 

            
  

      

น.ส.วไลลักษณ์ 
และคณะ 

  
√ 

1.43 กิจกรรมรด. จิตอาสา           500            
      

นายเมธา   √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.44 
กิจกรรมส่งเสริม
ระเบียบวินัยนักเรียน 

            
  

      

นายเมธา 
√ 

  

1.45 
กิจกรรมชุมนุมสภา
นักเรียน 

          1,580      
  

      
นางสุทธินันท์ 

  √ 

1.46 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต               
      

นางสุทธินันท์ √   
รวม  22,695  45,400          

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ฝ่ายอำนวยการ  

1.47 
กิจกรรมการจัดการ
เรียนขั้นพ้ืนฐานค่า
อุปกรณ์การเรียน 

          
    

  

  
293,260  

  

น.ส.นพมนต์ 
√ 

  



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.48 
กิจกรรมการจัดการ
เรียนขั้นพ้ืนฐานค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

            
  

  

  
632,500  

  

น.ส.นพมนต์ 
√ 

  

1.49 
จัดจ้างครูลูกจ้าง
ชั่วคราว 

98,938 260,162       94,900    
บกศ. 

2365680
บกศ. 

น.ส.จรัสชนม์ √  

รวม 98,938 260,162            

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.50 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และโภชนาการผู้เรียน 

     
19,024  

        976          
  

      

นางจิตติมา 
√ 

  

1.51 
กิจกรรมบริการสุขภาพ
นักเรียนและบุคลากร 

      10,920          
  

      

นางขวัญเรือน   
น.ส.เยาวภา 

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.52 
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน 

              
      

นางขวัญเรือน        
น.ส.เยาวภา   √ 

1.53 กิจกรรมบริจาคโลหิต             
  

      
นางขวัญเรือน      
น.ส.เยาวภา   √ 

รวม 19024.00 11,896            

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1.54 
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

            
  

      

น.ส.
ณัฏฐณิชชญา  

  
√ 

1.55 
กิจกรรมScience  
Show   

          8,095      
  

      

นางบุญพา    
น.ส.นฤมล   
น.ส.ประสบสุข     

√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.56 
กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

      3275             
นางบุญพา   
นายเมธา  
นส.ณัฏฐณิชชญา     

√ 

1.57 
กิจกรรมจำลองระบบ
นิเวศ 

                    นางขวัญเรือน     √ 

1.58 
กิจกรรมเก็บตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต 

        1,350          
  

      

นายเมธา   
นส.ประสบสุข    

√ 

1.59 
กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ 

      300     
  

      
นางบุญพา   

  √ 

1.6 
กิจกรรมชุดแฟชั่นโชว์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

        1,800          

  

      

นางบุญพา   
น.ส.นฤมล   
น.สณัฏฐณิชชญา  

  

√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.61 
กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

      350     
  

      

นางสาวนฤมล    
นางบุญพา       
น.ส.ประสบสุข     

√ 

1.62 กิจกรรมอ่านดี มีสาระ             
  

      

นางบุญพา   
น.ส. นฤมล   
ครูกลุ่มสาระวิทย์ 

√ 
  

1.63 
กิจกรรมหนังสือการ์ตูน
วิทยาศาสตร์ 

            
  

      

นางบุญพา   
นายเมธา   √ 

  

1.64 
กิจกรรมสืบมรดก
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์
ต่อยอดภูมิปัญญาไทย 

  205         

  

      

นางกาญจนา   

  
√ 

1.65 
กิจกรรมโครงการ
ห้องเรียน สีเขียว 

      900     
  

      
น.สณัฏฐณิชชญา  

  √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.66 กิจกรรมสะเต็มศึกษา   415         
  

      
ครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์   √ 

1.67 
กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิม
ความรู้  (ติว O-NET   
ม.3 และ ม.6) 

  
          

  

      

นางขวัญเรือน   
น.สณัฏฐณิชชญา  √ 

  

1.68 
กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

  23,611         
  

      

ครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ √ 

  

1.69 
กิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

        7,440          
  

      

น.ส.ประสบสุข     
นายเมธา             
น.ส.นฤมล     

√ 

1.7 
กิจกรรมวารสาร
วิทยาศาสตร์ 

  
      2,220          

  
      

นายทำนอง   
  √ 

1.71 
กิจกรรมเรือนสวนครัว       
ลดโลกร้อน 

  
          

  

      

นางกาญจนา  

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.72 
กิจกรรมชุมนุม           
Reset…to Zero  

  
          

  

      

นางบุญพา    
น.ส.นฤมล    

√ 

1.73 
กิจกรรมชุมนุม           
Science Project 

  
        4,400      

  

      

น.สณัฏฐณิชชญา   

  
√ 

1.74 
กิจกรรมชุมนุมหนึ่ง
ชุมนุม   หนึ่งผลงาน
นักเรียน 

  
        3,000      

  

      

นางกาญจนา    

  
√ 

1.75 
กิจกรรมชุมนุม 
Creative Sci 

  
        1,570      

  
      

นางกาญจนา    
  √ 

1.76 
กิจกรรมชุมนุมนักศึกษา     
วิชาทหาร  

 70 0     
  

      
นายเมธา   √   

1.77 
กิจกรรมชุมนุม
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  
        1,315      

  

      

น.ส.ประสบสุข 

 
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.78 
กิจกรรมชุมนุมประดิษฐ์
เครื่องบินพลังยางและ
บังคับวิทยุ 

  
    7740     

  

      

นายทำนอง   

  
√ 

1.79 กิจกรรมชุมนุมดารา
ศาสตร์นอกห้องเรียน   

    5970     
  

      

น.ส.ศศิธร   

  
√ 

รวม  37,041 70 36,915          

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1.80 
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            
  

      

นางลัดดา 
√ 

  

1.81 
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศวิชา
ภาษาอังกฤษ 

        1,260          
  

      

นางปัทมา 

  
√ 
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ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.82 กิจกรรมทักษะวิชาการ             
  

      
น.ส.ญาณาทิพ 

  √ 

1.83 
กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม Boot 
Cammp 

            808      
  

      

น.ส.ภัคภร 

  
√ 

1.84 
กิจกรรม International 
Day 

    
  

    5,975      
  

      
น.ส.ญาณาทิพ 

  √ 

1.85 กิจกรรมวันอาเซียน     
  

      470      
  

      
น.ส.ญาณาทิพ 

  √ 

1.86 
กิจกรรมเรียนรู้
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
(วันคริสต์มาส) 

    
  

    2,540      
  

      

นางสุทธินันท์ 

  
√ 

1.87 กิจกรรมวัน Valentine           1,300        
      

นายจารุวัฒน์ 
  √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.88 
กิจกรรมHalloween 
Day 

    
  

    1,505      
  

      
นางปัทมา 

  √ 

1.89 กิจกรรมวันตรุษจีน     
  

    1,878      
  

      

น.ส.สภุารัตน์       
น.ส.สโรชา   

√ 

1.90 
กิจกรรมชุมนุมละครสั้น
(Skits) 

            
  

      
น.ส.เบญจมาศ 

  √ 

1.91 
กิจกรรมชุมนุม DIY 
Style English 

  
        2,475      

  
      

นางปัทมา 
  √ 

1.92 
กิจกรรมชุมนุม ฝึกพูด
ภาษาอังกฤษ 

  
          

  
      

น.ส.เบญจมาศ 
  √ 

1.93 
กิจกรรมชุมนุม English 
for fun 

  
          

  
      

นางจุไรรัตน์ 
  √ 

1.94 
กิจกรรมชุมนุม 
ท่องเที่ยว   เมืองจีน 

  
  

  
    1,090      

  

      

น.ส.สภุารัตน์       
น.ส.สโรชา   

√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.95 
กิจกรรมชุมนุม ภาษา
เมียนมาร์ 

  
  

  
825     

  
      

Mrs. Cho Mi 
Mi Zin   √ 

1.96 
กิจกรรมชุมนุม           
Cooking for Fun 

            
  

      

นางปัญญา 

  √ 

1.97 
กิจกรรมชุมนุม ปฐม
พยาบาล 

            
  

      
นางลัดดา 

  √ 
รวม  1,260  18,866          

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1.98 
กิจกรรม คลินิก
คณิตศาสตร์ 

  
  

        
  

      
นางปัณณธร  √   

1.99 
กิจกรรม  ติว O-NET 
 ม.3  

  
  

        
  

      
น.ส จรัสชนม ์ √   



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.100 
กิจกรรม  ติว O-NET   
ม.6  

  
  

        
  

      
น.ส ดุจฤดี √   

1.101 
กิจกรรม MATH  
CAMP 

  
  

  
   

38,600  
    

  
      

นายธีรพล         
นายกันตพงศ์   √ 

1.102 กิจกรรม  ชุมนุมซูโดกุ               
      

น.ส.จรัสชนม์    
  √ 

1.103 
กิจกรรมชุมนุมคณิตคิด
สนุก 

            
  

      
น.ส.เบญจวรรณ   

  √ 

1.104 กิจกรรมชุมนุม โอริกามิ       120     
  

      
นางเจนจิรา  
นางโศรดา   √ 

1.105 
กิจกรรมชุมนุมลับสมอง     
ลองปัญญา 

            
  

      

นางปัณณธร        
น.ส.ดุจฤดี   

√ 

1.106 กิจกรรมชุมนุม 180 IQ       75     
  

      

นายธีรพล,         
นายกันตพงศ์   

√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.107 
กิจกรรมชุมนุมคณิตคิด      
นอกกรอบ 

            
  

      

น.ส.มัณฑนา   

  √ 
รวม   

    
  

38,795  
    

  
      

  
    

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1.108 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

            

  

      

นายชูเกียรติ 

√ 
  

1.109 
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา   
ทักษะอาชีพ 9,900 6,935         

  

      

นางลักษิกา   
√ 

  

1.110 
ชุมนุมเกษตร-ทักษะ
อาชีพ 

            
  

      
นายชูเกียรติ 

  √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.111 ชุมนุมงานช่าง               
      

นายไฉน 
  √ 

1.112 ชุมนุมคหกรรม               
      

น.ส.เต็มฟ้า 
  √ 

1.113 
ชุมนุมการแกะสลักผัก
และผลไม ้ 

            
  

      

นางรุ่งรวี          
นายภานุวัฒน์   

√ 
รวม 9,900 6,935            

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1.114 
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

          914          
  

      

น.ส.วิรารัตน ์

  
√ 

1.115 
กิจกรรมรู้รักษ์
วัฒนธรรมไทย 

        4,130          
  

      
น.ส.วิรารัตน ์

  √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.116 
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม  

            
  

      

นายสมฤกษ์ 

  
√ 

1.117 
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านศิลปะ  

        2,160          
  

      

นายวัชรพงษ์ 

  
√ 

1.118 กิจกรรมดนตรีไทย               
      

น.ส. ปัทมา 
  √ 

1.119 
กิจกรรมชุมนุมดนตรี
สากล 
  

        8,500          
  

      

นายอุดมชัย 

  
√ 

1.120 
กิจกรรมชุมนุมเย็บปัก
ถักภูษา 
  

        4,200          
  

      

น.ส.วิรารัตน ์

  
√ 

รวม  
 19,904                       



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

1.121 
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

            
  

      

นางกาญจนา       
นส.นพมนต์ √ 

  

1.122 กิจกรรมพุทธมามกะ             
  

      

น.ส สมประสงค ์   
นายธานี   
นางขวัญตา   

√ 

1.123 
กิจกรรมตักบาตรทุกวัน
สำคัญ 

            
  

      
นส.วไลลักษณ์ 

  √ 

1.124 
กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษา 

        2,400          
  

      

นางกาญจนา         
น.ส นพมนต์   √ 

1.125 
กิจกรรมพบ 
พระเวลาเพล 

            
  

      

น.สวไลลักษณ์      
น.สนิชาวรรณ        
น.สนพมนต์   

√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.126 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ             
  

      

น.สวไลลักษณ์        
นางกาญจนา         
น.ส นพมนต์ 

√ 
  

1.127 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ         3,250          
  

      

น.สวไลลักษณ์        
นางกาญจนา         
น.ส นพมนต์   

√ 

1.128 กิจกรรมสอบนักธรรม         3,250          
  

      

น.สเยาวภา            
นายธานี   

√ 

1.129 
กิจกรรมชุมนุมดอกไม้
ประดิษฐ์ 

          1,800      
  

      
นางบุญธรรม      
นางกาญจนา   √ 

1.130 
กิจกรรมชุมนุม 
นักเล่านิทาน 

          1,461      
  

      
นส.นพมนต์ 

  √ 

1.131 
กิจกรรมชุมนุมธนาคาร
โรงเรียน 

      144     
  

      

นส.สมประสงค์       
นส.ณิชาวรรณ   

√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.132 
กิจกรรมชุมนุมรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย 

          1,340      
  

      

นส.วไลลักษณ์ 

  √ 

1.133 กิจกรรมชุมนุมฟุตบอล               
      

นายธานี 
  √ 

1.134 กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา               
      

นางขวัญตา 
  √ 

รวม  8,900  4,745          

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1.135 
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

            
  

      
ครูอดิศักดิ์ √   

1.136 
กิจกรรมกีฬาภายใน        
(เสลาเกมส์) 

      
   

21,355  
    

  

      

ครูสิทธิคุณ 

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.137 
กิจกรรมการแข่งขัน
ตะกร้อ   ชิงแชมป์ 

          1,500      
  

      

ครูรพีพงษ์ 

  
√ 

1.138 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาค 

      
   

28,250  
    

  

      

กลุ่มสาระสุข
ศึกษา     และ
พลศึกษา   

√ 

1.139 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ 

          4,800      
  

      

ครูสิทธิคุณ 

  
√ 

1.14 
กิจกรรมการแข่งขัน
ฟุตบอล  ชิงแชมป์
ประเทศไทย 

      
   

26,470  
    

  

      

ครูสิทธิคุณ 

  
√ 

1.141 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ธนาคารออมสิน 

          6,000      
  

      

ครูสิทธิคุณ 

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.142 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ 

      
   

34,000  
    

  

      

นายสิทธิคุณ 

  
√ 

1.143 
กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพและ
แก้ปัญหาสุขภาพ 

            
  

      

นายรพีพงษ์ 

  
√ 

1.144 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายนอก 

      
   

15,300  
    

  

      

นายสิทธิคุณ 

  
√ 

1.145 กิจกรรมชุมนุมเปตอง               
      

นายสิทธิคุณ   
  √ 

1.146 
กิจกรรมชุมนุม
วอลเลย์บอล 

            
  

      
นายอดิศักดิ์ 

  √ 

1.147 
กิจกรรมชุมนุมเซปัก
ตะกร้อ 

            
  

      
นายรพีพงษ์ 

  √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

รวม    137,675          

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานแนะแนว 

1.148 
กิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษา  

            
  

      
น.ส.สภุาวด ี
น.ส.สุทธิน ี   √ 

1.149 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
น้องส่ง     พ่ี  ม.3,ม.6 

            
  

      

น.ส.สภุาวด ี
น.ส.สุทธิน ี

  
√ 

1.15 
กิจกรรมรับ
ประกาศนียบัตร   ม.3,
ม.6 

            
  

      

น.ส.สภุาวด ี
น.ส.สุทธิน ี

  
√ 

1.151 
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน 

            
  

      

นางสาวสุทธินี 

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.152  กิจกรรมชุมนุม YC                       น.ส.สุภาวดี    √ 
รวม               

      
  

    

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานยุวกาชาด 

1.153 
กิจกรรมพิธีรับน้องยุว
กาชาด 

            
  

      

น.ส. ณัฐกฤตา    

  
√ 

1.154 
กิจกรรม พิธีเข้าประจำ
หมู่    ยุวกาชาด ม.1 

            
  

      

น.ส. สภุาวดี    

  
√ 

1.155 
กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนา   ยุวกาชาด
ไทย 

          4,000      
  

      

น.ส. สภุารัตน์        

  
√ 

1.156 
กิจกรรม แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

          6,600      
  

      

นางลัดดา   
  

√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.157 
กิจกรรม การเข้าค่ายพัก
แรมยุวกาชาด 

            
  

      

นางขวัญตา   

  
√ 

รวม       
  

10,600  
    

  
      

  
    

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานห้องสมุด 

1.158 
กิจกรรม100 คำถาม 
100 คำตอบจาก
สารานุกรมไทย 

            
  

      

นางนิตยา 
นางปุณยวีร์ 

  
√ 

1.159 
กิจกรรมแข่งขันตอบ
คำถามสารานุกรมไทย 

            150      
  

      

นางนิตยา 
นางปุณยวีร์ 

  
√ 

1.160 กิจกรรมตะกร้าหนังสือ             
  

      
นางนิตยา 
นางปุณยวีร์   √ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.161 
กิจกรรมบรรณารักษ์
อาสา 

            
  

      
นางนิตยา 
นางปุณยวีร์   √ 

1.162 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์             150      
  

      
นางนิตยา 
นางปุณยวีร์   √ 

1.163 
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการค้นคว้า 

      32,140          
  

      
นางนิตยา 
นางปุณยวีร์   √ 

1.164 
กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

            
  

      
นางนิตยา 
นางปุณยวีร์ √   

1.165 
กิจกรรมสายใยแห่ง
ความรู้ 

            
  

      
นายสนเทพ 

  √ 

1.166 กิจกรรมห้องสมุดดิจิทัล             
  

      
นางนิตยา 
นางปุณยวีร์   √ 

1.167 
กิจกรรมอ่านดีดี  มี
รางวัล 

            
  

      

น.ส.เจือจันทน์     
นายสนเทพ 

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

รวม       32,140    300                   

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานลูกเสือ 

1.168 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1             
  

      
หัวหน้าลูกเสือ 
ม.1   √ 

1.169 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2             
  

      
หัวหน้าลูกเสือ 
ม.2   √ 

1.17 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.3             
  

      
หัวหน้าลูกเสือ 
ม.3   √ 

1.171 
กิจกรรม พิธีถวายราช
สดุดี 

            
  

      
หัวหน้าลูกเสือ  √   

1.172 กิจกรรม พิธีทบทวน               
      

หัวหน้าลูกเสือ  
  √ 

รวม                            

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานคอมพิวเตอร์ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.173 
กิจกรรมชุมนุมออกแบบ
เทคโนโลยี 

            
  

      

น.ส ณัฐกฤตา   

  √ 

1.174 
กิจกรรมชุมนุม
คอมพิวเตอร์หรรษา 

            
  

      

นายวชิรพงษ์         

  
√ 

รวม                           

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.175 กิจกรรมวันสุนทรภู่             
  

      
นางรุ่งฤทัย 
นางสุนิษา √   

1.176 
กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

          750          
  

      
นางเสาวนุช  
นางสิริมา √   

1.177 
กิจกรรม1 นาท ี  มี
ประโยชน์ 

            
  

      

น.ส สิริลัคน์, 
นางนิตยา 
นางสุนิษา   

√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.178 
กิจกรรมบันทึกรักการ
อ่าน 

      11,200          
  

      
นางนิตยา 
นางปุณยวีร์   √ 

1.179 
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา
ภาษาไทย 

            
  

      

น.สเจือจันทน ์

  
√ 

1.18 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที3่, 6 (ติวO-NET) 

            

  

      

นางสิริมา 
นางรุ่งฤทัย 

  

√ 

1.181 
กิจกรรมอ่านเวลาเช้า
หน้า   เสาธง 

            
  

      

นางนิตยา 
นางปุณยวีร์ 

  
√ 

1.182 
กิจกรรม ชุมนุม 
ประดิษฐ์สื่อภาษาไทย 

      635     
  

      

นางรุ่งฤทัย 
นางสุนิษา 

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.183 
กิจกรรมชุมนุม
พัฒนาการอ่าน-เขียน 
(LD) 

            
  

      

นางเสาวนุช 
นางสิริมา 

  
√ 

1.184 
กิจกรรมชุมนุมเกม
ภาษาไทย 

            
  

      
น.สเจือจันทน ์

  √ 

1.185 
กิจกรรม ชุมนุมร้องเล่น
เป็นไทยๆ 

  
          

  
      

น.สสิริลัคน ์
  

√ 

1.186 กิจกรรมชุมนุมห้องสมุด             
  

      
นางนิตยา 
นางปุณยวีร์   √ 

รวม       11,950    635                   
รวมทั้งหมด 127,862 450,828 70 798,301          

 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ฝ่าย กิจการนักเรียนและชุมชน  



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.1 
กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจการนักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

          
  

      

น.ส.ประสบสุข     
และคณะ 

  
√ 

รวม                           

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร ฝ่ายอำนวยการ  

2.2 
กิจกรรมปฏิคมและ
สร้างขวัญกำลังใจ 

     100,000          
  

      

น.สจรัสชนม ์
น.สสุภารัตน ์   

√ 
2.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 

14,800 85,200         
  

      
น.สจรัสชนม ์
น.สสุภารัตน ์ √   

2.4 
กิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนาต่างๆ 

15,200 14,800         
  

      
น.สจรัสชนม ์
น.สสุภารัตน ์ √   

รวม 30,000 200,000            



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

2.5 
กิจกรรมการสร้างและ
หรือพัฒนาหลักสูตร  

            
  

      

นายชูเกียรติ 
√ 

  

2.6 กิจกรรม 1 ครู 1 วิจัย               
      

นายชูเกียรติ √   

2.7 
กิจกรรมออกแบบหน่วย
และแผนการเรียนรู้ 

            
  

      

นายชูเกียรติ 
√ 

  

รวม               
      

  
    

รวมทั้งหมด 30,000 200,000            

3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฝ่าย กิจการนักเรียนและชุมชน 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

3.1 
3.1 กิจกรรมห้องเรียน 
5 ส และเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

      13,745          
  

      

น.ส. นฤมล   
และคณะ  

  
√ 

รวม  13,745            

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฝ่าย อำนวยการ 

3.2 ค่าโทรศัพท์ 10,657     16,343           40,000    
      

น.สรุ่งฤทัย √   

3.3 ค่าน้ำประปา 133.75       1,866            
      

น.สรุ่งฤทัย √   

3.4 ค่าน้ำมัน 34,350    145,650            
      

น.สรุ่งฤทัย √   

3.5 ค่าไฟฟ้า    303,322     596,678         500,000    
      

น.สรุ่งฤทัย √   
รวม 348,463 760,537 

   
540,000 

       

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

3.6 
กิจกรรมปรับปรุงซ่อม
บำรุงอาคารสถานที่ 

 
394,828.1  

    18,172            
      

นางลักษิกา   √ 
  

3.7 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในโรงเรียน 

 
86,409.29  

  13,590.7            
      

นางลักษิกา   √ 
  

3.8 กิจกรรม 5 ส. ต่อเนื่อง 
     
19,576  

   112,630            
      

นายธานี √   

3.9 กิจกรรมต่อเติมโดม                     นายธานี   √ 

3.10 
กิจกรรมศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑ์ 

      50,000            
      

นายวรงค ์
  

√ 

รวม 
 

500,813.3  
   194,393          

  
      

  
    



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3.11 
กิจกรมพัฒนาปรับรุง
สวนคณิตศาสตร์ 

            
  

      
น.ส เบญจวรรณ  

  √ 
รวม                           

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

3.12 
กิจกรรม 1 สวน 1 กลุ่ม
สาระ 

        2,400          
  

      
นายชูเกียรติ 

  √ 
รวม         2,400            

      
  

    

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

  
3.13  

 กิจกรรมจัดสวน
วรรณคดีผนังความคิด  

                    
น.ส สิริลัคน์    
นางสุนิษา  

  √ 

 รวม                            

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานห้องสมุด 

3.14 
กิจกรรมจัดมุมเฉลิมพระ
เกียรติและปรับภูมิทัศน์
ห้องสมุด 

            
  

      

นางนิตยา       
นางปุณยวีร์ 

  
√ 

รวม                           

รวมทั้งหมด 849,276.1 971,075            

4.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์  ฝ่ายวิชาการ 

4.1 กิจกรรม สอนดีมีสื่อใช้ 57,780 242,220         นายทำนอง √   

รวม 57,780 242,220            

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์  ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 

4.2 

กิจกรรมปรับปรุงและ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
สำนักงานกิจการ
นักเรียนและชุมชน 

9,888 3,857         

  

      

น.ส.ประสบสุข 
และคณะ  √ 

  

รวม 
      

9,888  
      3,857          

  
      

  
    

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์  ฝ่ายอำนวยการ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

4.3 
กิจกรรมซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์สำนักงานและ
รถยนต์ 

129,562.4 270,437.6           
      

น.สณัฐกฤตา √ 
  

4.4 กิจกรรมป้ายบุคลากร             
      

น.สจรัสชนม ์
น.สสุภารัตน ์   √ 

4.5 
กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานพัสดุ 

 9,730           
      

นายธีระพล 
  √ 

4.6 กิจกรรมสอนดีมีสื่อใช้ 76,713.88 298,176.1                 น.สณัฐกฤตา √   

4.7 
กิจกรรมครบเครื่องเรื่อง
สำนักงาน 

7,853.00 27,883           
      

นางปัทมา  √   

4.8 
กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานการเงิน-บัญชี 
  

15,900.00 100         
  

      

รุ่งฤทัย 
√ 

  



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

รวม 230,029.3 606,327            

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์  ฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.9 

กิจกรรมระบบเสียงตาม
สาย, โดมและ
หอประชุม 
  

            

  

      

นายวชิรพงษ์ 

  

√ 

รวม               
      

  
    

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4.10 
กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์  

        2,601           
  

      

นางสาว
ณัฏฐณิชชญา   

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

4.11 กิจกรมมสอนดีมีสื่อใช้       55,986          
  

      
ครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์   √ 

รวม       58,587                        

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

4.12 
กิจกรรม สอนดี มีสื่อใช้ 
  

        3,015          
  

      
นางปัทมา 

  √ 
รวม  

 3,015           
      

  
  √ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

4.13 กิจกรรมสอนดีมีสื่อใช้         2,312            
      

นางรุ่งฤทัย 
  √ 

รวม         2,312                        

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

4.14 
กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม  

            
  

      
นางเจนจิรา   

  √ 

4.15 
กิจกรรมสอนดี มีสื่อใช้ 

  
 740         น.สมัณฑนา  √ 

รวม   740           
      

  
    

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

4.16 กิจกรรม  สอนดีมีสื่อใช้  
 51,558         นายไฉน   √ 

รวม       51,558            
      

  
    

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

4.17 

 
 
กิจกรรมปรับปรุงและ
จัดซื้อวัสดุดนตรีสากล  

      13,400          

  

      

 
 
นายอุดมชัย 

  

√ 

 
รวม 

  

 13,400        
  

      

  

    

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

4.18 กิจกรรมสอนดีมีสื่อใช้         2,276            
      

นางบุญธรรม     
นส.เยาวภา 

  
√ 

รวม         2,276            
      

  
    

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

4.19 กิจรรมสอนดี มีสื่อ               
      

นายสิทธิคุณ 
  √ 

รวม                           

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ งานแนะแนว 

4.20 กิจกรรมสอนดีมีสื่อใช้ 2,800 2,043           
      

นส.สุภาวด ี
  √ 

รวม 2,800 2,043           
      

  
    

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ งานห้องสมุด 

4.21 
กิจกรรมปรับปรุงและ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 

4072 -         67          
  

      

นางนิตยา      
นางปุณยวีร์ √ 

  

รวม 4072 -         67            
      

  
    



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ งานคอมพิวเตอร์ 

4.22 
กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์  

         
  

  
 4,200 
บกศ  

 18,400
บกศ  

นส.ณัฐกฤตา   
  √ 

4.23 
กิจกรรมปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

            
  

    

 60,000
บกศ  

นส.ณัฐกฤตา   

  
√ 

4.24 
กิจกรรมปรับปรุงระบบ
แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
  

    
 7,500   

ICT  
59,000  

ICT     
  

      

นส.ณัฐกฤตา   

  
√ 

4.25 
กิจกรรมสอนดี มีสื่อใช้ 
 
  

        1,120          
  

      

นส.ณัฐกฤตา   

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

รวม  1,120 7,500 59,000     4,200 78,400    

 
รวมทั้งหมด 

 
  

304,569.3 987,388 7,500 59,000     4,200 78,400    

5.โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ฝ่ายวิชาการ 

5.1 
กิจกรรมพัฒนาสาระ
สนเทศฝ่ายวิชาการ 

            
  

      

น.ส.ดุจฤดี   

√ 
 

5.2 
กิจกรรมนิเทศงานและ
ประชุมกลุ่มสาระ 

            
  

      
นายทำนอง   

√ 
 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

รวม             
  

      
  

    

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ฝ่ายงานนโยบายและแผน 

5.3 
กิจกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

2,620 195         
  

      

นางปัณณธร    
นางสุนิษา √ 

  

5.4 
กิจกรรม ระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 

        1,200          
  

      

นางเจนจิรา 
√  

5.5 
กิจกรรม ฐานข้อมูลดีมี
สารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

            
  

      

นางเสาวนุช 
√ 

  

5.6 
กิจกรรม ที่สนองตาม
นโยบายของหน่วยงาน 

            
  

      

นางสุนิษา         
นางปัณณธร √ 

  



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

5.7 

กิจกรรม การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
ในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ 

            

  

      

นางปัณณธร 

√ 

  

รวม 2,620 1,395            

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ฝ่ายอำนวยการ 

5.7 งานสารบรรณดีมีระบบ             
  

      
นางเสาวนุช    
น.สอาภาพร √   

5.8 
ประชุมบุคลากรใน
สถานศึกษา 

            
  

      
น.สจรัสชนม์   
น.สสุภารัตน ์ √   

5.9 
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

            
  

      
นางเบญจมาศ √   



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

รวม                           

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.10  Zero Waste School   120           
      

กุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ฯ   √ 

5.11 
ประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

               
      

น.สณัฏฐณิชชญา   √ 
  

5.12 
นิเทศงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

              
      

น.สณัฏฐณิชชญา   √ 
  

รวม   120                       

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

5.13 
กิจกรรมนิเทศงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

              
      

น.ส.ญาณาทิพ √ 
  

5.14 
กิจกรรมประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

  90           
      

น.ส.ญาณาทิพ √ 
  

รวม   90                       

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5.15 
กิจกรรมประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

            
  

      

นางสาวเจือ
จันทน์ √ 

  

5.16 
กิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

            
  

      
นางสิริมา √   



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

รวม               
      

  
    

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5.17 
กิจกรรมนิเทศการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

            
  

      

นางโศรดา  
√ 

  

5.18 
กิจกรรมประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

90 0         
  

      

นางโศรดา  
√ 

  

รวม 90             
      

  
    

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

5.19 
กิจกรรมประชุม/           
นิเทศกลุ่มสาระ 

              
      

 น.สวไลลักษณ ์ √ 
  

รวม               
      

  
    

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

5.20 

กิจกรรมนิเทศงานและ
ประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ฯ 
  

  195         

  

      

นายสิทธิคุณ 

√ 
  

รวม   195           
      

  
    

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

  

5.21 
กิจกรรมนิเทศงานและ
ประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ฯ  

            
  

      

นายชูเกียรติ 
√ 

  

รวม               
      

  
    

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล งานแนะแนว 

5.22 
กิจกรรมนิเทศงาน   
แนะแนว  

            
  

      
นางสาวสุภาวด ี √   

รวม               
      

  
    

โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล งานยุวกาชาด 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

5.23 
กิจกรรม ประชุม/นิเทศ
งานยุวกาชาด 

            
  

      

นางขวัญตา    
นาครักษา √ 

  
รวม                           

รวมทั้งหมด 4,510 1,800            

6.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

โครงการสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 

6.1 
กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง   

   101,320          
  

      

น.ส.ประสบสุข 
และคณะ √ 

  

รวม      101,320            
      

  
    

โครงการสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายอำนวยการ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

6.2 
กิจกรรมส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของหน่วยงาน
ภายนอกและชุมขน 

        5,000          

  

      

วันวิสาข์, ชุติมา 

  
√ 

6.3 

กิจกรรมแสดงความ
ยินดีและเยี่ยมผู้มี
อุปการะคุณในโอกาส
ต่างๆ 

            

  

      

วันวิสาข์, ชุติมา 

√ 
 

รวม         5,000            
      

  
    

โครงการสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

6.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์       27,166          
  

      

น.ส.เต็มฟ้า,    
น.ส.ศริญณา   √ 

  



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

6.5 
กิจกรรมวารสาร “ช่อ
เสลา” 

            
  

   
116,000      

นางสิริมา 
  √ 

6.6 
กิจกรรม นัก
ประชาสัมพันธ์น้อย 

        1,500          
  

      
นส.ญาณาทิพ 

  √ 
รวม       28,666               

116,000      
  

    

โครงการสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

6.7 
กิจกรรมนาฏสัมพันธ์
ชุมชน 

      11,650          
  

      
น.ส.วิรารัตน ์

  √ 
รวม       11,650                        

โครงการสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

6.8 กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด             
  

      

น.สสมประสงค์
ธานี/ขวัญตา 

  
√ 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ ๖ เดือน)     
  

 
ลำดับ

ที ่ 

 ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน ประเภท    
การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 เงินอุดหนุน ประเภท
การจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

เงินสมาคม   เงินอ่ืนๆระบุ 

 ผู้รับผิดชอบ  

ดำเนินการ 

 ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ   ใช้   เหลือ  
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

6.9 กิจกรรมสลากภัต             
  

      

นส.วไลลักษณ์   
น.สณิชาวรรณ   

√ 
รวม                           

โครงการสัมพันธ์ชุมชน งานห้องสมุด 

6.10 ครอบครัวรักการอ่าน         1,500                  น.สเจือจันทน ์   √ 

6.11 
มอบความรักให้ลูก         
มอบหนังสือให้ 

              
      

นายสนเทพ 
  

√ 

6.12 ย่ามความรู้สู่ชุมชน               
      

นางนิตยา      
นางปุณยวีร์   

√ 

  รวม         1,500            
      

  
    

รวมทั้งหมด 0    146,636            
      

  
    



 


