
สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

นางเนตรนารี 
สุจริตจันทร์ 766,051 272,010.25 494,040.75 

 
- 

- - 

-  กิจกรรม 
ทัศนศึกษา 

นางเนตรนารี 
สุจริตจันทร์ 

40,000 40,000 0 
√   

- กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ – เนตร
นารีต้านยาเสพติด 

นางปนัดดา   
สีวะรม 70,000 0 70,000 

  √ 

- กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียน 
  (ค่าอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน / ห้อง ICT
บริการนักเรียน) 

นางวิไล   
สำราญดี 

50,000  0 50,000 

  √ 

- กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

นางปนัดดา  
 สีวะรม 

130,000 945 129,055 
 √  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

  (สอบธรรมะ/ค่าย
ยุวชนคนคุณธรรม/
โครงงานคุณธรรม 
สพฐ./คืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน/เข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม/ 
เชิดชูเกียรติผู้มี
คุณธรรมดีเด่นตาม
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์/การ
แลกเปลี่ยนและเชิดชู
นักเรียนดีมคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
  (กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ของกลุ่มสาระ และ

นางเนตรนารี 
สุจริตจันทร์ 

200,000 19,562 180,438 

 √  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  /กิจกรรม
ค่ายวิชาการและ
ทักษะชีวิต/เพชรวีร
ชน/กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะ ภาษาอังกฤษ/
บ้านหลังเรียน) 

 - กิจกรรมวันสำคัญ 
  (กิจกรรมวันสำคัญ
ของกลุ่มสาระ / วัน
สำคัญตามปฏิทิน /
สัปดาห์สร้างจิตสำนึก
รำลึกวีรกรรมชาว
ค่ายบางระจัน) 

นางวิไล   
สำราญดี 

100,000 42,618.75 57,381.25  √  

-  กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่

นายนรายุทธ  
 ลาโพธิ์ 

100,000 100,000 0 √   



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid – 19) 
- กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะผู้ประกอบการ
และทักษะการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

นางเนตรนารี 
สุจริตจันทร์ 

36,051 0 36,051   √ 

- กิจกรรมส่งเสริม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง , 
เตรียมความพร้อม
เพ่ือเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษา) 

นางวิไล   
สำราญดี 

50,000 38,884.5 11,115.5  √  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

2. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

นางเนตรนารี 
สุจริตจันทร์ 

4,000 760 3240 √   

3. โครงการจัดซื้อสื่อ
และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระฯ 
- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
และอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน 

นางจรรยา  
 ทองดี 

112,000 73,023 38,977  √  

4. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
 - กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม
การศึกษา 

นางสาวปริญ
ดา  

ชอบธรรมดี 

2,000 0 2,000   √ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 - กิจกรรมส่งเสริม
การทำวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนา 
   การจัดการเรียน
การสอน 

5. โครงการ ส่งเสริม
พัฒนา งานทะเบียน 
งานวัดและ
ประเมินผล 
 - กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 
 - การวัดและ
ประเมินผล 

นางนุสรา   
เฉยแสง 

80,000 60,190 19,810  √  

6. โครงการพัฒนา
ระบบนิเทศการเรียน
การสอนและ PLC 
  - นิเทศการสอนครู 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

นางเนตรนารี 
สุจริตจันทร์ 

2,000 425 1,575  √  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

  - PLC เพ่ือ
พัฒนาการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7. โครงการส่งเสริมการ
อ่าน 
 - กิจกรรมรักการ
อ่าน 
 - กิจกรรมตอบ
ปัญหาน่ารู้ 
 - กิจกรรม
นิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด  
 - กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์ 
 - กิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ 

นางจรรยา   
ทองดี 

30,000 0 30,000   √ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

8. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานแนะแนว 
 - กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมนักเรียน
ใหม่  
 - งานทุนการศึกษา 
 - งานกองทุนกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษา 
 - แนะแนวสัญจร 
 - วันแห่งความ
ภาคภูมิใจ / ปัจฉิม
นิเทศ 

นางวิไล  
 สำราญดี 

30,000 12,334 17,666  √  

9. โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 - กิจกรรมการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ 

นางสาววิลา
วัลย์ ช่วยบุญ 

4,149 210 3,939  √  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 - การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
ประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

10. โครงการขับเคลื่อน
นโยบาย สพฐ. สพม.
สิงห์บุรี อ่างทอง 
 - กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 
 - กิจกรรม 3 H 
 - กิจกรรม 1 
ห้องเรียน 1 
นวัตกรรม 
 - กิจกรรม 1 สาระ
การเรียนรู้ 1 
นวัตกรรม 

นางสาวปภา
วิไล ชลอวงษ์ 

40,000 0 40,000  √  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

11. โครงการเรียนฟรี 15 
ป ี
 - ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
 - ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
 - ค่าหนังสือเรียน  

นางสาว
อมรรัตน์ สกุล

ด่าน 

692,511 692,511 0 √   

12. โครงการจ้าง
ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- จ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  สุขศึกษาและพล
ศึกษา  

นายนรายุทธ  
 ลาโพธิ์ 

432,000 366,092.32 65,907.68  √  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

- จ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  การงานอาชีพ 
- จ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  ศิลปะ 

13. โครงการกีฬาภายใน
เพ่ือสุขภาพ 

นายมนัสชัย  
 สีดสด 

49,000 0 49,000    

- กีฬาสีภายใน นายมนัสชัย  
 สีดสด 

25,000 0 25,000  √  

- กิจกรรม ค.บ. 
เกมส์ 

นายมนัสชัย  
 สีดสด 

24,000 0 24,000  √  

รวมงบประมาณ  2,253,711 1,537,555.57 716,155.43    
14. โครงการพัฒนาการ

บริหารจัดการฝ่าย
บริหารงบประมาณ 

นางสาว
อมรรัตน์  สกุล

ด่าน 

5,000 0 5,000   √ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

15. โครงการจัดทำแผน
ปฎิบัติการประจำปี 

นางวัชราภรณ์  
ศรีหงษ์ 

5,000 1,899 3,101  √  

รวมงบประมาณ  10,000 1,899 8,101    
16. โครงการอบรม

ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC   
    - กิจกรรมการ
ประชุม PLC  
    - กิจกรรมจัดซื้อ
วัสดุ 

ครูวิลาวัลย์  
 ช่วยบุญ 

1,000 

 
 
 
0 

 
 
 

1,000 

   
 
 
√ 

17. โครงการสร้างขวัญ
และกำลังใจครู    
    - กิจกรรมจัดทำ
เกียรติบัตรเชิดชูครู
เนื่องในโอกาสต่างๆ 

ครูรัตนาภรณ์  
บัวทอง 

5,000 

 
 

3,876.5 

 
 

1,123.5 

  
 

√ 

 

18. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของครูและ

ครูอรลักษณ์ 
 ธูปบูชากรณ์ 

49,330 18,452 30,878 
 √  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

บุคลากรทางการ
ศึกษา  
- กิจกรรมอบรมผู้
กำกับลูกเสือ (ATC) 

ครูอรลักษณ์ 
 ธูปบูชากรณ์ 

38,000 1,200 36,800 
  

√ 
 

- กิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาม
ความสนใจและความ
ถนัดตามความ
สมควร    

ครูอรลักษณ์ 
 ธูปบูชากรณ์ 

11,330 9,000 2,330 

 
 

 
√ 

 
 
 
 

 

19. โครงการส่งเสริมการ
ขอมีขอเลื่อนวิทย
ฐานะของข้าราชการ
ครู   

ครูวิลาวัลย์   
ช่วยบุญ 

20,000 10,800 9,200 

 
 
√ 

  

- กิจกรรมอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนการ

ครูวิลาวัลย์   
ช่วยบุญ 10,800 10,800 0 

 
√ 

  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

จัดการเรียนรู้และ
การถ่ายคลิปวีดีโอ
เพ่ือขอมีขอเลื่อนวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์ 
ว9 (PA)   
- กิจกรรมอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนา
ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี
เพ่ือขอมีขอเลื่อนวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์ 
ว9 (PA)   

ครูวิลาวัลย์   
ช่วยบุญ 

4,200 0 4,200 

   
 

 
√ 

- กิจกรรมอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนา
ความสามารถ
ทางด้านภาษาเพ่ือขอ

ครูวิลาวัลย์  
 ช่วยบุญ 

5,000 0 5,000 

   
 

√ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

มีขอเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว9 
(PA)   
 
 
 

รวมงบประมาณ  75,330 33,128.50 42,201.5    
20. โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้และอาคาร
สถานที่ 

ครูปริญดา 
  ชอบธรรมดี 125,000 120,777.57 4,222.43 

  
√ 

 

-กิจกรรมซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

ครูอรรถพร 
  แก้วบวร 

60,000 52,000 8,000 
  

√ 
 

-กิจกรรมซ่อมแซม 
สื่อและวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการเรียน
การสอน 

ครูปริญดา  
 ชอบธรรมดี 

50,000 41,866.09 8,133.91 

  
√ 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

-กิจกรรมดูแลความ
สะอาดห้องเรียนและ
พ้ืนรับผิดชอบ 

ครูปริญดา   
ชอบธรรมดี 15,000 17,217 2,217 

  
√ 

 

21. โครงการป้องกัน 
ส่งเสริมสุขภาพ  

ครูปภาวิไล  
ชลอวงษ์ 

112,620 85,332.5 27,287.5 
  

√ 
 

-กิจกรรมการดูแล 
และป้องการโรค
ระบาด  

ครูปภาวิไล  
ชลอวงษ์ 82,620 81,016.5 1,603.5 

  
√ 

 

-กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  

ครูปภาวิไล  
ชลอวงษ์ 

5,000 4,316 684 
  

√ 
 

-กิจกรรมโรงอาหาร
และโภชนาการ 

ครูปริญดา   
ชอบธรรมดี 

25,000 0 25,000 
   

√ 
22. โครงการพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ครูอรลักษณ์ 
 ธูปบูชากรณ์ 17,500 7,668 9.832 

  
√ 

 

- กิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ครูอรลักษณ์ 
 ธูปบูชากรณ์ 

8,500 7,668 832 
  

√ 
 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ครูอรลักษณ์ 5,000 0 5,000   √ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 ธูปบูชากรณ์ 
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

ครูอรลักษณ์ 
 ธูปบูชากรณ์ 

4,000 0 4,000 
√   

23. โครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

ครูมนัสชัย 
 สีสด 4,000 0 4,000 

  
√ 

 

- กิจกรรม
สถานศึกษาสีขาว 

ครูมนัสชัย สี
สด 

2,000 0 2,000 
   

√ 
- กิจกรรมโรงเรียน
ปลอดบุรี 

ครูมนัสชัย สี
สด 

2,000 0 2,000 
   

√ 
24. โครงการสถานศึกษา

ปลอดภัย 
ครูอรลักษณ์ 
 ธูปบูชากรณ์ 

10,000 7,500 2,500 
  

√ 
 

- กิจกรรมการ
ป้องกันอัคคีภัย 

ครูอรลักษณ์ 
 ธูปบูชากรณ์ 

7,000 6,500 500 
 
√ 

 
 

 

 - กิจกรรมการ
ป้องกันอุบัติภัยท้อง
ถนน 

ครูอรลักษณ์ 
 ธูปบูชากรณ์ 3,000 0 3,000 

   
√ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ การดำเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ดำเนินการ
เสร็จสิน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

25. โครงการสหกรณ์
โรงเรียน 

ครูปนัดด 
า สีวะรม 

0 0 0 
  

√ 
 

26. โครงการยานยนต์ ครูอมรรัตน์  
 สกุลด่าน 

144,000 113,452.93 30,547.07 
  

√ 
 

27. โครงการสารสัมพันธ์
ชุมชนและระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

ครูอมรรัตน์ 
  สกุลด่าน 

5,691 0 5,691 

  
 
 

 
√ 

28. โครงการจัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว 

ครูอมรรัตน์   
สกุลด่าน 

324,000 299,500 24,500 
  

√ 
 

29. โครงการธุรการ นางฐิติยา 
 วิหารธรรมเม 

7,000 5,315 1,685 
  

√ 
 

30. โครงการ
สาธารณูปโภค 

ครูอมรรัตน์  
 สกุลด่าน 

360,000 266,981.8 93,018.20 
  

√ 
 

รวมงบประมาณ  1,109,811 906,527.80 203,283.20    
 


