
ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 20,000        
17 พ.ย. 64 บจ.1/65 จ่ายค่าวัสดุการศึกษา     5,000  15,000  
25 ม.ค. 65 บจ.22/65 จ่ายค่า ATK     3,300  11,700  
24 ก.พ. 65 บจ.3/65 จ่ายค่า ATK     4,930  6,770  
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2,500      2,500  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3,000        
9 มี.ค. 65 บจ.23/65 จ่ายค่าถ่ายเอกสาร  1,315     1,685  

           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 10,000        
17 พ.ย. 65 บจ 4/65 จ่ายค่าวัสดุ     5,000  5,000  

           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2,000      2,000  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 17,500        
17 พ.ย. 64 บจ.3/65 จ่ายค่าวัสดุ     5,000  5,000  

           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการคลินิกภาษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 1,000      1,000  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3,000      3,000  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 1,500        
17 พ.ย. 64 บจ.5/65 จ่ายค่าแฟ้ม     1,500  -  

           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการะดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลอื หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 500        
24 ก.พ. 65 บจ.19/65 จ่ายค่าถ่ายเอกสาร  500     -  

           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 13,560      13,560  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 1,600        
25 ม.ค. 65 บจ.15/65 จ่ายค่าไวนิล  800     800  

           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 1,000      1,000  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2,000      2,000  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการอยู่อย่างพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 5,000        
24 ก.พ. 65 บจ.20/65 ค่าวัสดุ 4,815      185  

           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการทะเบียนนักเรียน การรับนักเรียน และการจ าหน่ายนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 500        
24 ก.พ. 65 บจ.21/65 จ่ายค่าถ่ายเอกสาร  500     -  

           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 12,000        
17 พ.ย. 64 บจ.6/65 จ่ายค่าวัสดุ     4,220  7,580  
24 ธ.ค. 64 บจ.9/65 จ่ายค่าวัสดุ     3,180  4,600  

           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 15,000      15,000  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 7,000        
24 ธ.ค. 64 บจ.10/65 จ่ายค่าถ่ายเอกสาร  3,503.25     3,496.75  

           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 10,000      10,000  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการการปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 20,000      20,000  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการอาหารกลางวัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 97,100       เงินงบประมาณ 
500 บาท 
เงินที่ได้รับจาก
อบต. 
คูขุด96,600 บาท 

16 พ.ย. 64 บค.1/65 ค่าอาหารกลางวันเดือน
พฤศจิกายน 2564 

   20,790   76,310  

24 ธ.ค. 64 บค.2/65 ค่าอาหารกลางวันเดือน
ธันวาคม 2564 

   18,900   57,410  

25 ม.ค. 65 บค.3/65 ค่าอาหารกลางวันเดือน
มกราคม 2565 

   19,320   38,090  

24 ก.พ. 65 บค.4/65 ค่าอาหารกลางวันเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 

   17,388   20,702  

9 มี.ค. 65 บค.5/65 ค่าอาหารกลางวันเดือน
มีนาคม 2565 

   19,320   1,382  

30 มี.ค. 65 บค.6/65 เบิกเงินค่าค่าอาหารกลางวัน
ให้อบต.คูขุด 

   882   500  

 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ ค่าจ้าง ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 5,000      5,000  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โครงการส่งเสริมการใช้อาคารสถานศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 20,000        
25 ม.ค. 65 บจ.16/65 จ่ายค่าจ้างเปลี่ยนวงกบและ

ประตูห้องส้วม 
 9,000     11,000  

           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 

  



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ค่าไฟฟ้า 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 พ.ย. 64 บจ.1/65 ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2564    554.87     
24 ธ.ค. 64 บจ.7/65 ค่าไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน 2564    820.44     
25 ม.ค. 65 บจ.13/65 ค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2564    1,038.10     
25 ม.ค. 65 บจ.14/65 ค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2564    699.89     
24 ก.พ. 65 บจ.17/65 ค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2564    835.85     
30 มี.ค. 65 บจ.26/65 ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2564    858.53     

           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ค่าน้ าประปา 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 พ.ย. 64 บจ.1/65 ค่าน้้าประปาเดือนตุลาคม 2564    145     
24 ธ.ค. 64 บจ.8/65 ค่าน้้าประปาเดือนพฤศจิกายน 2564    445     
25 ม.ค. 65 บจ.12/65 ค่าน้้าประปาเดือนธนัวาคม 2564    220     
24 ก.พ. 65 บจ.18/65 ค่าน้้าประปาเดือนมกราคม 2564    115     
9 มี.ค. 65 บจ.22/65 ค่าน้้าประปาเดือนกุมภาพันธ ์2564    25     
30 มี.ค. 65 บจ.25/65 ค่าน้้าประปาเดือนมีนาคม 2564    75     

           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ค่าอินเทอร์เน็ต 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

24 ธ.ค. 64 บจ.11/65 ค่าอินเทอร์เน็ตประจ้าเดือนกันยายน 
2564 

   1.346.75     

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 


