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สรุปการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำป�งบประมาณ 2562 

 

ตารางท่ี 1 สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน ฯ ครูสมบูรณ์  กมขุนทด        52,000       30,215       21,785  

  1.1 กิจกรรมบันทึกการอ่าน ครูสมบูรณ์  กมขุนทด อุดหนุนฯ      25,000       22,335         2,665  

  1.2 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครูสมบูรณ์  กมขุนทด พัฒนาผู้เรียน 61        2,000             -           2,000  

  1.3 กิจกรรมยอดนักอ่าน ครูสมบูรณ์  กมขุนทด พัฒนาผู้เรียน 61        2,000             -           2,000  

  1.4 กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ครูสมบูรณ์  กมขุนทด พัฒนาผู้เรียน 61        1,000             -           1,000  

  1.5 กิจกรรมประกวดห้องสมุด 3 ดี ครูสมบูรณ์  กมขุนทด อุดหนุนฯ        2,000           500         1,500  

  1.6 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก พัฒนาผู้เรียน 61      10,000             -         10,000  

  1.7 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน crossword game ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก พัฒนาผู้เรียน 61      10,000         7,380         2,620  

  1.8 กิจกรรมค่ายแก้ป�ญหาการอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้ ครูอรุณ  ดวดกระโทก              -               -               -    

  1.9 กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณ ครูประพา สุทรรัตน์    -             -     -  

  1.10 กิจกรรมส่งเสริมการท่องอาขยาน ครูอรุณ  ดวดกระโทก    -             -     -  

  1.11 กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของ 

       นักเรียนพิเศษ 

ครูเปรมพร  อรุนันท์ สพม.31        2,500         2,500             -    



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

2 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด ครูสมควร  วิชาชาติ        35,000       25,000       10,000  

  2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูเปรมฤทัย  สัจจา พัฒนาผู้เรียน      10,000       10,000             -    

  2.2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครูเปรมฤทัย  สัจจา พัฒนาผู้เรียน      15,000       15,000             -    

  2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ศึกษา ครูสมควร  วิชาชาติ พัฒนาผู้เรียน      10,000             -         10,000  

3 โครงการความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ครูอุทัย  เหตุผล      212,195     179,842       32,353  

  3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้ ICT ครูอุทัย  เหตุผล อุดหนุนฯ        3,500             -           3,500  

  3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีพื้นฐานให้สามารถ 

      รองรับการใช้บริการ 

ครูอุทัย  เหตุผล รายได้ฯ      73,495       73,495             -    

  3.3 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง 

     ระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ  

ครูอุทัย  เหตุผล รายได้ฯ      16,205       16,205             -    

  3.4 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง 

     ระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ  

ครูอุทัย  เหตุผล พัฒนาผู้เรียน      23,795       16,350         7,445  

  3.5 ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครูอุทัย เหตุผล อุดหนุนฯ 61        3,000             -           3,000  

  3.6 ค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ตรายเดือน ครูอุทัย  เหตุผล รายได้      67,200       48,792       18,408  

  3.7 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย อุดหนุนฯ      25,000       25,000             -    

 
 

      



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

4 โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตาม

หลักสูตรผลสัมฤทธิ ์

ครูประพา สุทรรัตน์        58,600       49,900        8,700  

  4.1 กิจกรรมพัฒนาและสร้างแบบทดสอบกลางภาคและ 

     ปลายภาค 

ครูธาดารัตน์  ลีลอย อุดหนุนฯ        5,000             -           5,000  

  4.2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูประพา สุทรรัตน ์ พัฒนาผู้เรียน 61        3,000             -           3,000  

  4.3 กิจกรมจัดติวเพื่อเตรียมสอบ O-Netและ Las และ 

     ข้อสอบกลาง 

ครูธาดารัตน์  ลีลอย รายได้      30,000       29,300           700  

  4.4 กิจกรรมพัฒนางานวัดผล ครูธาดารัตน์  ลีลอย อุดหนุนฯ      20,600       20,600             -    

5 โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การ

ฝ�กงาน การทำงาน 

ครูสมนึก  พรมจันทร์        20,000       12,000        8,000  

  5.1 กิจกรรมการจัดทำแฟ้มพัฒนางานนักเรียน ม.3 ม.6 ครูนลนิรัตน์  สันติวรวัฒน์ อุดหนุนฯ  -             -     -  

  5.2 กิจกรรมสานฝ�นพี่พบน้อง ครูนลนิรัตน์  สันติวรวัฒน์ อุดหนุนฯ        3,000             -           3,000  

  5.3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

     บริการ 

ครูสมนึก  พรมจันทร์ อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

  5.4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ครูสมนึก  พรมจันทร์ อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

  5.5 กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ ครูนลนิรัตน์  สันติวรวัฒน์ อุดหนุนฯ        2,000         2,000             -    

  5.6 พัฒนานักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ครูอุทัย เหตุผล อุดหนุน        5,000             -           5,000  

        



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

6 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

ครูชูชาติ  อาจวิชัย        86,000       88,385        -2,385   

  6.1 กิจกรรมพัฒนาวนิัยและความประพฤตินักเรียน ครูชูชาติ  อาจวิชัย พัฒนาผู้เรียน        5,000         3,000         2,000  

  6.2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ครูชัยกร แพไธสง พัฒนาผู้เรียน      50,000       54,500  -4,500  

  6.3 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ครูชูชาติ  อาจวิชัย พัฒนาผู้เรียน        5,000         5,000             -    

  6.4 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก อุดหนุนฯ        2,000         2,000             -    

  6.5 กิจกรรมอำลาสถาบัน ครูเปรมพร  อรุนันท์ พัฒนาผู้เรียน 61      14,000       14,000             -    

  6.6 กิจกรรมจิตอาสา ครูเปรมฤทัย  สัจจา พัฒนาผู้เรียน      10,000         9,885           115  

7 ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป�นไทย ครูชูชาติ  อาจวิชัย        51,000       39,000       12,000  

  7.1 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ครูชัยกร  แพไธสง พัฒนาผู้เรียน 61        3,000             -           3,000  

  7.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครูชัยกร  แพไธสง พัฒนาผู้เรียน 61        7,000         7,000             -    

  7.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ครูชัยกร  แพไธสง พัฒนาผู้เรียน 61        8,000         8,000             -    

  7.4 กิจกรรมพิธีไหว้คร ู ครูชัยกร  แพไธสง พัฒนาผู้เรียน 61        8,000         8,000             -    

  7.5 กิจกรรมวันข้ึนป�ใหม่ ครูชัยกร  แพไธสง พัฒนาผู้เรียน 61        2,000             -           2,000  

  7.6 กิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา ครูชัยกร  แพไธสง พัฒนาผู้เรียน 61        2,000             -           2,000  

  7.7 แห่เทียนพรรษาประจำป� ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก อุดหนุนฯ      10,000         8,000         2,000  

  7.8 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก อุดหนุนฯ        8,000         6,000         2,000  



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

  7.9 งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ม.1 และ ม.4) ครูอุทัย  เหตุผล พัฒนาผู้เรียน 61        3,000         2,000         1,000  

8 โครงการพัฒนาคุณลักษณะการยอมรับบนความ

แตกต่าง 

ครูธาดารัตน์  ลีลอย      133,000     128,000        5,000  

  8.1 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก พัฒนาผู้เรียน 61        5,000         2,000         3,000  

  8.2 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ครูสมนึก  พรมจันทร์ พัฒนาผู้เรียน    110,000     110,000             -    

  8.3 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ครูสมนึก  พรมจันทร์ พัฒนาผู้เรียน 61        5,000         5,000             -    

  8.4 กิจกรรมวันอาเซียน ครูธาดารัตน์  ลีลอย พัฒนาผู้เรียน 61        2,000             -           2,000  

  8.5 กิจกรรมวันคริสต์มาส ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก พัฒนาผู้เรียน 61        8,000         8,000             -    

  8.6 กิจกรรมวันตรุษจีน ครูปภัสรา  ป��นแก้ว   พัฒนาผู้เรียน 61        3,000         3,000             -    

9 โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต

สังคม 

ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย      156,000     151,000        5,000  

  9.1 กิจกรรมรักษ์สุขภาพออกกำลังกาย ครูจินต์จุฑา  ดีมา อุดหนุนฯ        1,000             -           1,000  

  9.2 กิจกรรมช่ังน้ำหนัก  วัดส่วนสูง ครูจินต์จุฑา  ดีมา อุดหนุนฯ        1,000         1,000             -    

  9.3 กิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียงท้องก่อน 

     วัยอันควร 

ครูจินต์จุฑา  ดีมา เทศบาล            -               -               -    

  9.4 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ครูอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล พัฒนาผู้เรียน 61        2,000         2,000             -    

  9.5 กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ครูอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล พัฒนาผู้เรียน 61        4,000         4,000             -    



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

  9.7 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย พัฒนาผู้เรียน 61      15,000       15,000             -    

  9.8 กิจกรรมลานกีฬา ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย อุดหนุนฯ      10,000       10,000             -    

  9.9 กิจกรรมกีฬาเพื่อความเป�นเลิศ  ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย พัฒนาผู้เรียน 61      40,000       40,000             -    

  9.10 กิจกรรมกีฬา ประสงค์วิทย์คัพ ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย พัฒนาผู้เรียน 61      10,000       10,000             -    

  9.11 กิจกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย พัฒนาผู้เรียน 61      20,000       20,000             -    

  9.12 กิจกรรมมุมศิลปะ ครูชัยกร  แพไธสง พัฒนาผู้เรียน 61        5,000         5,000             -    

  9.13 กิจกรรมส่งเสริมวงดนตรีสากล ครูณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด งบรายได้      40,000       40,000             -    

  9.14 กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ครูนลนิรัตน์  สันติวรวัฒน์ พัฒนาผู้เรียน 61        3,000             -           3,000  

  9.15 กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน ครูจินต์จุฑา  ดีมา อุดหนุนฯ        5,000         4,000         1,000  

10 โครงการดำเนินการงานนโยบายและแผนงาน ครูสมควร  วิชาชาติ         2,000             -          2,000  

  10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำป� 

ครูสมควร  วิชาชาติ อุดหนุนฯ            -               -               -    

  10.2 เข้าเล่มถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการประจำป� ครูสมควร  วิชาชาติ อุดหนุนฯ        2,000             -           2,000  

11 โครงการวางแผนและดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้น

คุณภาพผู้เรียน 

ครูอภิญญา  มนัสพรหม      143,357     117,484       25,873  

  11.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานทุกกลุ่มสาระฯ ครูอภิญญา  มนัสพรหม พัฒนาผู้เรียน 61        6,162             -           6,162  

  11.2 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครูอภิญญา  มนัสพรหม พัฒนาผู้เรียน      97,195       94,984         2,211  



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

  11.3 การนิเทศภายในสถานศึกษา ครูอภิญญา  มนัสพรหม    -             -     -  

  11.4 นิทรรศการวิชาการ/เป�ดบ้าน น.ป.ว ครูอภิญญา  มนัสพรหม พัฒนาผู้เรียน 61      40,000       22,500       17,500  

12 โครงการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและ

บุคลากร 

ครูกิตติศักด์ิ แก้วเด่น      75,000       40,144       34,856  

  12.1 สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ครูอรทัย  วิชาชาติ อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

  12.2 อบรมภายนอกสถานศึกษา ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ      70,000       35,144       34,856  

13 โครงการพัฒนาการวางแผนและการจัดการข้อมูล

สารสนเทศ 

ครูเปรมฤทัย  สัจจา         7,500        6,500        1,000  

  13.1 กิจกรรมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ครูเปรมฤทัย  สัจจา อุดหนุนฯ        1,000             -           1,000  

  13.2 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ครูเปรมพร  อรุนันท์ อุดหนุนฯ        6,500         6,500             -    

14 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี

เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูชูชาติ  อาจวิชัย      496,400     558,154  -    61,754  

  14.1 กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน – อาคารประกอบ ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ      20,000       93,017  -    73,017  

  14.2 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ      10,000       10,000             -    

  14.3 กิจกรรมคนดีมีวินัยรักความสะอาด ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ      40,000       38,617         1,383  

  14.4 กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ ์ ครูยุทธจักร  ขอยุทธกลาง อุดหนุนฯ        8,000         1,250         6,750  

  14.5 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศ ครูอุทัย  เหตุผล อุดหนุนฯ      40,000       36,900         3,100  



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

  14.6 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ครูสมควร  วิชาชาติ อุดหนุนฯ      10,000         9,970            30  

  14.7 ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ61    301,760     301,760             -    

  14.8 เปล่ียนพัดลมห้องเรียน ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ61      22,430       22,430             -    

  14.9 จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ61      13,000       13,000             -    

  14.10 ซ่อมแซมประตูม้วนหอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ61      11,700       11,700             -    

  14.11 ซ่อมแซมประตูหน้าโรงเรียน ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ61      16,000       16,000             -    

  14.13 จัดทำป้ายช่ือห้องเรียน ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ61        3,510         3,510             -    

15 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ครูอรุณ  ดวดกระโทก        98,500       76,960       21,540  

  15.1 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย ครูอรุณ  ดวดกระโทก        41,000       36,960        4,040  

       15.1.1 กิจกรรมพฒันาฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ      23,000       18,960         4,040  

       15.1.2 กิจกรรมพฒันาฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครูเปรมพร  อรุนันท์ อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

       15.1.3 กิจกรรมพฒันาฝ่ายบริหารงานบุคคล ครูสริิวรรณ  เตียประเสริฐ อุดหนุนฯ        8,000         8,000             -    

       15.1.4 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานท่ัวไป นายพสิษฐ์  รุ่งศิริธนวัฒน ์ อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

  15.2 กิจกรรมพัฒนางานบริการชุมชนและและ 

     งานปฏิคม 

ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ      10,000             -         10,000  

  15.3 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาและ  

     ภาคี 4 ฝ่าย 

ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ        2,000             -           2,000  



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

  15.4 กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูอุทัย  เหตุผล        30,500       30,000           500  

       15.4.1 ประชุมปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือ 

     นักเรียน 

ครูอุทัย  เหตุผล อุดหนุนฯ          500             -             500  

       15.4.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครูอุทัย  เหตุผล อุดหนุนฯ      10,000       10,000             -    

       15.4.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน ครูอุทัย  เหตุผล อุดหนุนฯ      20,000       20,000             -    

  15.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ        5,000             -           5,000  

  15.6 กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ครูเปรมพร  อรุนันท์ อุดหนุนฯ      10,000       10,000             -    

  15.7 กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา ครูอภิญญา  มนัสพรหม -  -             -     -  

16 โครงการการกำกับติดตามประเมินผลการบริหารและ

การจัดการศึกษา 

ครูนงนุศ  ดวดกระโทก         2,000             -          2,000  

  16.1 กิจกรรมการควบคุมภายใน ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ        2,000             -           2,000  

17 โครงการพัฒนาการใช้กระบวนการเรียนการสอน ครูเปรมฤทัย  สัจจา      157,250     136,592       20,658  

  17.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     ภาษาต่างประเทศ 

ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก         5,000         5,000             -   

     17.1.1 จัดซื้อพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก อุดหนุนฯ        2,500         2,500             -    

     17.1.2 จัดซื้อพจนานุกรมภาษาจีน ครูปภัสรา  ป��นแก้ว   อุดหนุนฯ        2,500         2,500             -    

  17.2 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูศุภานัน  ตันกระโทก        15,200       15,200       -          



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

     17.2.1 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูศุภานัน  ตันกระโทก อุดหนุนฯ      15,200       15,200             -    

  17.3 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 

     พลศึกษา 

ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย        25,000       24,859           141  

     17.3.1 จัดซื้อวัสดุฝ�กในการเรียนการสอนพลศึกษา ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย อุดหนุนฯ      25,000       24,859           141  
  17.4 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครูสิริวรรณ  เตียประเสริฐ        10,000             -         10,000  

      17.4.1 ปรับปรุงห้องจัดการเรียนรู ้ ครูชูชาติ  อาจวิชัย อุดหนุนฯ      10,000             -         10,000  

  17.5 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูนงนุศ  ดวดกระโทก        21,000       15,000         6,000  

        17.5.1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ        6,000             -           6,000  

        17.5.2 เข้าค่ายคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ ครูประคอง ใยงูเหลือม อุดหนุนฯ      10,000       10,000             -    

        17.5.3 กิจกรรมคณิตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

  17.6 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูสมควร  วิชาชาติ        24,050       19,500         4,550  

        17.6.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ ครูอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล อุดหนุนฯ        4,550             -           4,550  

        17.6.2 ชีววิทยา ครูสมควร  วิชาชาติ อุดหนุนฯ        9,500         9,500             -    

        17.6.3 เคมี ครูเปรมฤทัย  สัจจา อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

        17.6.4 ฟ�สิกส์ ครูฤดีรัตน์  สาระบุตร อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

  17.7 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูชัยกร  แพไธสง        32,000       32,000             -    



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

       17.7.1 พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก อุดหนุนฯ        2,000         2,000             -    

       17.7.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

       17.7.3 ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและพฒันางาน 

              นาฏศิลป์พื้นเมือง 

ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก อุดหนุนฯ      10,000       10,000             -    

       17.7.4 พัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ครูชัยกร  แพไธสง อุดหนุนฯ      10,000       10,000             -    

       17.7.5 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องดนตรี ครูณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

  17.8 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 

     เทคโนโลยี 

ครูชวนคิด  ทิศกระโทก อุดหนุนฯ      25,000       25,033  -33  

      17.8.1 จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร ครูชวนคิด  ทิศกระโทก อุดหนุนฯ      20,000       20,000             -    

      17.8.2 ส่ืออุปกรณ์พัฒนาการสอนคหกรรม ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ อุดหนุนฯ        5,000         5,033  -         33  

18 โครงการส่งเสริมการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชน

และท้องถ่ิน 

ครูชวนคิด  ทิศกระโทก      165,000     150,000       15,000  

  18.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูประพา สุทรรัตน์ อุดหนุนฯ        5,000             -           5,000  

  18.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน ครูอภิญญา  มนัสพรหม - -            -     -  

  18.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน ครูอภิญญา  มนัสพรหม เรียกเก็บ 61      10,000             -         10,000  

  18.4 ทัศนศึกษาของนักเรียน ครูอรุณ  ดวดกระโทก พัฒนาผู้เรียน    150,000     150,000             -    

       



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

19 โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครูอรุณ  ดวดกระโทก         7,000       10,000  -3,000  

  19.1 กิจกรรมประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ        5,000         5,000             -    

  19.2 จัดทำรายงานผลการประเมิน (SAR) ครูอรุณ  ดวดกระโทก อุดหนุนฯ        2,000         5,000  -3,000  

20 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจ

พอเพียง 

ครูชวนคิด  ทิศกระโทก        41,000       24,500       16,500  

  20.1 การจัดทำฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ครูชวนคิด  ทิศกระโทก อุดหนุนฯ      16,000             -         16,000  

  20.2 การจัดหาวัสดุฝ�กงานอาชีพ ครูชวนคิด  ทิศกระโทก อุดหนุนฯ      25,000       24,500           500  

21 โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูนิตยา  ทองลา         2,000        2,000             -    

  21.1 เครื่องเคลือบบัตร ครูนิตยา  ทองลา อุดหนุนฯ        2,000         2,000             -    

22 โครงการสถานศึกษาสีขาว ครูชูชาติ  อาจวิชัย        22,000        4,000       18,000  

  22.1 อบรมแกนนำความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ 

     อบายมุข 

ครูอุทัย เหตุผล อุดหนุนฯ        5,000             -           5,000  

  22.2 ตรวจสารเสพติดและอื่น ครูอุทัย เหตุผล อุดหนุนฯ        4,000         4,000             -    

  22.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและพฤติกรรมท่ีไม่พึง 

     ประสงค์ 

ครูอุทัย เหตุผล อุดหนุนฯ        5,000             -           5,000  

  23.4 รณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ ครูอุทัย เหตุผล อุดหนุนฯ        3,000             -           3,000  

  23.5 อบรมโรงเรียนปลอดบุหรี ่ ครูอุทัย เหตุผล อุดหนุนฯ        5,000             -           5,000  



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ งบ งบท่ีใช้ งบคงเหลือ 

23 เข้าค่ายวงโยธวาธิต ครณัูฐวุฒิ เพลียขุนทด ชมรมผู้ปกครอง 35,000 35,000            -    

 

 

ตารางท่ี 2 สรุปการใช้งบประมาณกิจกรรมของงบประจำ และงบสำรองจ่าย 

งบประจำ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ  แหล่งงบ  งบท่ีได้รับ  งบท่ีใช้ งบท่ีเหลือ 

   1. ค่าไฟฟ้า ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุน 400,000    290,132     109,868  

   2. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุน 250,000    152,135       97,865  

   3. ค่าโทรศัพท์ ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุน 4,000        1,284         2,716  

   4. ค่าน้ำด่ืม ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุน 2,000            -           2,000  

   5. ค่าเก็บขยะ ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุน 3,600        3,600             -    

   6. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสอน ครูประคอง ใยงูเหลือ อุดหนุน 330,000    192,144     137,856  

   7. ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ครูประคอง ใยงูเหลือ อุดหนุน 80,000      79,494           506  

งบสำรองจ่าย ครูนงนุศ  ดวดกระโทก อุดหนุน 143,050    143,050             -    
 

 

 

 



ตารางท่ี 3 สรุปการใช้งบประมาณแยกตามแหล่งงบประมาณ 

 

ประเภทงบ งบท่ีได้รับจัดสรร งบท่ีใช้  งบคงเหลือ  

งบอุดหนุน 62  685,350   626,918   83,432  

งบอุดหนุนเหลือจ่าย    371,400   368,400   3,000  

งบพัฒนาผู้เรียน 62  485,990   468,719   17,271  

งบพัฒนาผู้เรียนเหลือจ่าย  243,162   182,880   60,282  

 
 


