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รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี พ.ศ. 2565 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ข้อมูล ณ วันที่ 31  สิงหาคม  2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนางานวชิาการสู่
มาตรฐานสากล   

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 717,755 181,965 535,790 
 

2 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน   กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4 120,000 69,746 50,254 
 

3 โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ   

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 658,660  658,660 
 

4 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4 16,000  16,000 
 

5  โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4 21,000 2,200 18,800 
 

6 โครงการนวัตกรรมสู่ความเปน็เลิศ 
“ห้องเรียนปลอด 0 ร. มส. และมผ. 
โดยกระบวนการบริหารวงจร
คุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI)” 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 111,500  111,500 

 

7 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 30,000 
30,000   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

8 โครงการพัฒนากิจกรรมงานแนะ
แนว   

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 55,000 10,000 45,000 
 

9 โครงการกิจกรรมแนะแนวส่งเสริม
นักเรียนสู่ความเปน็เลิศ   

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 10,000  10,000 
 

10 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็
เลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 35,000 5,000 30,000  

11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 100,000 95,849 4,151 

 

12  โครงการที่พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์โดย
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 25,000 24,960 40 

 

13 โครงการที่การพัฒนานักเรียนสูก่าร
เป็น  Youtuber 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 20,000  20,000 
 

14 โครงการพัฒนานักเรียนสง่เสริม
ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์   

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 -  - 

เงินระดมทุนราย
กิจกรรม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

15  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์  

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 15,000  15,000  

16 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 35,000 6,000 29,000  

17  โครงการพัฒนานวตักรรมสู่
คุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 -  - ไม่มีงบประมาณ 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 25,000  25,000  

19  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากลกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 45,000 10,000 35,000  

20 โครงการพัฒนานวตักรรมสู่คุณภาพ
การศึกษา (การสอนแบบโครงงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 5,000  5,000  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

21 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
ภาษาไทย กิจกรรมค่ายคลินิกภาษา 
พัฒนาภาษาชาต ิ

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 12,000 9,510 2,490  

22 โครงการที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนา
อาขยานสู่การอ่านทำนองเสนาะ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 48,000 2,950 45,050  

23  โครงการเส้นทางกวีนักเขียน กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 10,000  10,000  

24 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 10,000  10,000  

25 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 35,000  35,000  

26 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 60,000 30,338 29,662  

27 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล  (คุณภาพครู) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา                            

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 45,000 18,910 26,090  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

28 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ  (คุณภาพนักเรียน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 5,000  5,000  

29 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 63,935  63,935  

30 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากลกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 30,850  30,850  

31 โครงการพัฒนานวตักรรมสู่คุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 10,590  10,590  

32 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากลกิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ
ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 35,000 857 34,143  

33 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 2 อ่าน
เพื่อชีวิต 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 23,000  23,000  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

34  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากลกิจกรรมที่ 3 นานา
สาระจากห้องสมุด 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 3,000  3,000  

35 โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 4 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและการสื่อสาร 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1 5,000  5,000  

36  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 5 
พัฒนาปรับปรุงงานพสัดุห้องสมดุ   

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 5,000  5,000  

37  โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ กิจกรรมหนังสือเล่ม
เล็ก 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 1 5,000  5,000  

38 โครงการการพัฒนางานบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มงานบุคคล 
2 111,130 18,600 92,530  

39 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 

กลุ่มงานบุคคล 
2 236,800  236,800  

40 โครงการการบริหารงบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุ่มงาน
งบประมาณ 

3 93,667  93,667  

41 โครงการระดมทุนและทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงาน
งบประมาณ 

3 150,500  150,500  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

42 โครงการสรรหาและจ้างครูสาขาที่
ขาดแคลนและลูกจ้างชั่วคราว 

งบกลาง 
2 2,021,877 680,609 1,341,268  

43 โครงการควบคุม กำกับ ดูแล การใช้
สาธารณปูโภคและค่านำ้มัน
เชื้อเพลิง 

งบกลาง 
3 1,002,390 241,315.99 76,074.01  

44 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
งานสารสนเทศและเทคโนโลยี  

งบกลาง 
3 1,070,500 61,280 1,009,220  

45 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

งบกลาง 
3 348,110  348,110  

46 โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์/
ปรับปรุงงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม    

งบกลาง 
3 400,000 269,303 130,697  

47 โครงการพัฒนาปรบัปรุงอาคาร
สถานที่และสิง่แวดล้อม 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

3 432,543 114,090 318,453  

48 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
และเทคโนโลย ี

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

3 50,000 6,900 43,100  

49 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

1 20,000  20,000  

50 โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

3 60,000  60,000  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

51 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศกลุ่มงานบริหาร  
กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 1 628,810 111,110 517,700  

52 โครงการพัฒนากิจการนักเรียนสู่
มาตรฐานสากลกลุ่มงานบริหาร 
กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 1 86,830 59,940 26,890  

53 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบใช้กระบวนการ TSW  
(เพื่อนช่วยเพื่อน) 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 1 -   ไม่มีงบประมาณ 

54 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

1 100,000  100,000  

55 โครงการลูกเสือจิตอาสากลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

1 -   ไม่มีงบประมาณ 

56 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรช์มรม TO BE 
NUMBER ONE  โรงเรียนทุ่งสง
วิทยา 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

1 20,000  20,000  

รวมทั้งสิ้น     
 


