
ป�งบประมาณ 2565

โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา

รายงานการกํากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจําป�รอบ 6 เดือน
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
ที่ พิเศษ/2564      วันที ่30 กันยายน 2564 พ.ศ. 2564 
เรื่อง รายงานรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564              
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 

1. ข้อเท็จจริง ด้วยงานนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี             

ของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563                 

ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น 

2. ข้อพิจารณา งานนโยบายและแผน ขอรายงานผลผลการด าเนินงานประจ าปีดังกล่าว เพื่อเสนอ

ผู้อ านวยการโปรดพิจารณาลงนาม 

3. ข้อเสนอแนะ เมื่อผู้อ านวยการพิจารณาแล้ว เห็นควนให้ประกาสและเผยแพร่ในเว็บไซน์ของ

โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     

      (นางสาวธัญลักษณ์  ไทยทวี ) 

                ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน 

 

 

 (ลงชื่อ)……………………..….………………………..  

                        (นางอิสรีย์  อิฐกอ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 

 
 

 

 

 

 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม

บริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

จ่าย คงเหลือ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และวิชาชีพ วิชาการ 15,630    - 15,630 

 กิจกรรมที่ 1 นิเทศภายใน  -    - - 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านเทคนิคการวัด ผลประเมินโดยใช้สื่อ ICT  5,650    - 5,650 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวม  9980    - 9,980 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิชาการ 122,300     122,300 

 กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1,4  13,300    - 13,300 

 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  103,000    - 103,000 

 กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรตินักเรียนผลการการเรียนดี  -    - - 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้  O-Net  6,000    - 6,000 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ วิชาการ 260,000    162,902.68 97,097.32 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ จัดหา ปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อในการเรียนรู้  250,000    126,902.68 123,097.32 

 กิจกรรมที่ 2 การอบรมสร้างแฟ้มสะสมงานออนไลน์  5,000    - 5,000 

 กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมการท าวิจัยการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาบริหารงานวิชาการ  5,000    36,000 -31,000 

4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่มวิชาการ วิชาการ 406,000    97,076 308,924 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม

บริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

เงิน
รายได้

โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

จ่าย คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ  391,000    92,736 298,264 

 กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องใช้ในห้องวิชาการ  15,000    4,340 10,660 

 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิชาการ 5,000      

5. กิจกรรมที่ 1 ทบทวนมาตรฐานค่าเป้าหมายสถานศึกษา  -    - - 

 กิจกรรมที 2 ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือประเมินการประกันคณุภาพภาย ใสถานศึกษา  -    - - 

 กิจกรรมทื่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  5,000    - 5,000 

 กิจกรรมที่ 4 ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  -    - - 

 กิจกรรมที่ 5 จัดท ารายงานประเมินตนเอง  -    - - 

 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการ 15,000  10,000  - 25,000 

6. กิจกรรมที่ 1 ศึกษาฐานการเรียนรู้  15,000    - 15,000 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนปาล์ม  10,00  10,000  - 10,000 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ วิชาการ 375,000    20,245 354,755 

7. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านและการจัดบรรยากาศห้องสมุด  6,700    440 6,260 

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อจัดหาสารนิเทศห้องสมุด  3,300    - 3,300 

 กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องสมุด  15,000    11,905 3,095 
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 กิจกรรมที่ 4 จัดท ามุมเฉลิมพระเกียรติ  50,000    7,900 42,100 

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องศิลปะ  300,000    - 300,000 

8. พัฒนางานแนะแนวเพื่อสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน วิชาการ 10,000    - 10,000 

 กิจกรรมที่ 1 แนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ  2,220    - 2,220 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแนะแนว  5,780    - 5,780 

 กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการศึกษาต่อเพ่ือการประกอบอาชีพ  2,000    - 2,000 

9. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 และม.6 วิชาการ 20,000    - 20,000 

 กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ  20,000    - 20,000 

10. การพัฒนาศักภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาการ 24,980    40,000 -15,020 

  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  3,000    - 3,000 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์  21,980    40,000 -18,020 

11. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ 10,000    - 10,000 

 กิจกรรมที่ 1 วันตรุษจีน  5,000    - 5,000 

 กิจกรรมที่ 2 วันคริสต์มาศ  5,000    - 5,000 
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 กิจกรรมที่ 3 ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน  -    - - 

 กิจกรรมที่ 4 ภาษาอังกฤษภาษาจีนวันละค า  -    - - 

12. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ 10,000    5,370 4,630 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  10,000    5,370 5,370 

13. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาไทย วิชาการ 18,000    450 17,550 

 กิจกรรมที่ 1 นิเทศการเรียนการสอน  1,000    - 1,000 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านภาษาไทย 

 1,000   
 - 1,000 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาไทย  4,500    450 4,050 

 กิจกรรมที่4กิจกรรมวันส าคัญด้านภาษาไทย  11,500    - 11,500 

14. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาการ 80,000     80,000 

 กิจกรรมที่1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  15,690    - 15,690 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน การสอนครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 1,710   
 - 1,710 

 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  28,000    - 28,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม
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เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
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15. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาการ 30,000    - 30,000 

 กิจกรรมที่ 1 งานอาชีพ  4,160    - 4,160 

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  900    - 900 

 กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะการงานอาชีพ  6,695    - 6,695 

 กิจกรรมที่ 4จัดซื้ออุปกรณ์งานคหกรรม  18,245    - 18,245 

16. 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิชาการ 70,000   
 - 70,000 

 กิจกรรมที่ 1  STEAM INNOVATION  -    - - 

 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  25,000    - 25,000 

 กิจกรรมที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  19,540    - 19,540 

 กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์  25,460    - 25,460 

17. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์  ดนตรี นาฏศิลป์) วิชาการ 30,000    - 30,000 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษด้านดนตรี  6,700    - 6,700 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์  9,955    - 9,955 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์  13,345      
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งบประมาณ 
อบจ. 

จ่าย คงเหลือ 

18. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาการ 15,000    - 15,000 

 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านดนตรี  8,300    - 8,300 

 กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสาระนาฏศิลป์  5,050    - 5,050 

 กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสาระทัศนศิลป์  1,650    - 1,650 

19. 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วิชาการ 17,000   
 - 

17,000 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  3,000    - 3,000 

 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  7,000    - 7,000 

 กิจกรรมที่ 3 แข่งขันการตอบปัญหาวันรพี  -    - - 

 กิจกรรมที่ 4 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม  1,000    - 1,000 

 กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  2,000    - 2,000 

 กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนวิถีพุทธ  -    - - 

 กิจกรรมที่ 7 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  2,500    - 2,500 

 กิจกรรมที่ 8 สอบธรรมศึกษา  1,500    - 1,500 

20. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาการ 10,000    - 10,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุนการ
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งบประมาณ 
อบจ. 

จ่าย คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ O-Net  -      

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ในห้องเรียน  10,000    - 10,000 

21. พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 5 ดาว วิชาการ 5,040  4,200  - 9,240 

 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และมูลนิธิยุวพัฒน์ 

 5,040   
 - 5,040 

 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศตดิตามผลการด าเนินงานมลูนิธิยุวพัฒน์และหน่วยงานต้น
สังกัด 

   4,200  - 4,200 

22. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ  765,791   1,320 764,467 

 กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   50,600   - 50,600 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือและวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า   2,000   - 2,000 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าค่ายพกัแรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และนักศึกษาวิชา
ทหาร   112,479.50   - 112,479.50 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทัศนศึกษา   226,116   - 226,116 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม   112,479.50   - 112,479.50 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ   226,116   - 226,116 

 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงโควิค 19  36,000    1,320 34,680 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ

สอน 

เงินอุหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

จ่าย คงเหลือ 

23. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านกิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 117,000    21,605 95,395 

 กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน  25,000    19,035 5,965 

 กิจกรรมที่ 2 งานพัฒนาการด าเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  33,000    1,570 31,430 

 กิจกรรมที่ 3 งานกิจกรรมนักเรียนและวันส าคัญ  24,000    1,000 23,000 

 กิจกรรมที่ 4 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  6,000    - 6,000 

 กิจกรรมที่ 5 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  29,000    - 29,000 

24. 
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวินัยให้นักเรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 

กิจการนักเรียน 35,765   
 - 35,765 

 กิจกรรมที่ 1 นศท.จิตอาสา      - - 

 กิจกรรมที่ 2 นศท.จราจร  4,665    - 4,665 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  31,1000    - 31,1000 

25. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคคล 252,730  469,240 100,000   

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานบุคคล  22,350    5,52.40 19,297.60 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร  30,000    28,800 1,200 

 กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร  200,380    35,932 164,448 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

ค่าหนังสือ
เคร่ืองแบบ อุปกรณ์

การเรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมา
ณ อบจ. 

จ่าย คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 4 งานเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา  -    - - 

 
กิจกรรมที่ 5 จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา 

 469,240  469,240 
100,000 520,000 49,240 

26 การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ งบประมาณ 68,504    41,011 27,493 

 กิจกรรมที่ 1 การอบรมจัดท าแผนและจัดท าเล่มปฏิบัติการ  31,890    1,831 30,059 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริหารการเงิน  7,430    31,036 -23,606 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานบริหารการบัญชี  1,572    - 1,572 

 กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการส านักงานการเงินและบัญชี  7,862    8,144 -282 

 กิจกรรมที่ 5 จัดซื้องานพัสดุประจ าปี  14,100    - 14,100 

 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการออม  5,650    - 5,650 

27 เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ งบประมาณ  1,249,254   1,200,270 48,984 

 กิจกรรมที่ 1 หนังสือเรียนฟรี   667,224   728,670 -61,446 

 กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การเรียน   280,280   149,550 130,730 

 กิจกรรมที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน   301,750   322,050 20,300 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

ค่าหนังสือ
เคร่ืองแบบ อุปกรณ์

การเรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมา
ณ อบจ. 

จ่าย คงเหลือ 

28 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในโรงเรียน งบประมาณ 618,923    322,825.68 296,097.32 

 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า  454,510    190,819.68 263,690.32 

 กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต  92,413    78,618.03 13,794.97 

 กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการค่าไปรษณีย์  6,000    2,038 3,962 

 กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการก าจัดขยะ  24,000    24,000 - 

 กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการค่าถ่ายเอกสาร  42,000    27,349.97 14,650.03 

29 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ทั่วไป 1,034,849 200,000   945,144.30 289,704.70 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานฝ่ายโสตทัศนศึกษา  27,790    - 27,790 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานธุรการส านักงาน  83,770    80,020 3,750 

 กิจกรรมที่ 3 งานบริการและปฏิคม  8,700    14,510 -5,810 

 กิจกรรมที่ 4 โรงอาหารสะอาด ปลอดภัย  ใส่ใจคุณภาพ    8,565  - 8,565 

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่โรงอาหาร    153,095  147,065 6,030 

 กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงป้าย จุดคัดแยกขยะ ตามประเภท  5,500    - 5,500 

 กิจกรรมที่ 7 รณรงค์ลดปัญหาขยะ      - - 

 กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาและให้บริการ  19,310    18,565 745 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

เงินอุหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมา
ณ อบจ. 

จ่าย คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 9 ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคต่างๆ ในโรงเรียน  664    600 64 

 กิจกรรมที่ 10 ตรวจสุขภาพนักเรียน  800    - 800 

 กิจกรรมที่ 11 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  4,384    - 4,384 

 กิจกรรมที่ 12 น ้าดื่มสะอาดใส่ใจคุณภาพ    38,340  - 38,340 

 กิจกรรมที่ 13 ปรับปรุงห้องเกียรติยศ  70,000    - - 

 กิจกรรมที่ 14 ปรับปรุงสวนหย่อม  10,000    70,000 - 

 กิจกรรมที่ 15 ปรับปรุงระบบไฟ  58,931    29,491.60 29,439.40 

 กิจกรรมที่ 16 ปรับปรุงระบบประปา  59,000    44,386 14,614 

 กิจกรรมที่ 17 งานจัดหาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  35,000    16,500 18,500 

 กิจกรรมที่ 18 งานโสตบริการ  78,000    12,780 65,220 

 กิจกรรมที่ 19 งานควบคุมดูแลและบริการยานพาหนะของสถานศึกษา  172,000    75,435 96,565 

 กิจกรรมที่ 20 งานสถานที่และปรับปรุง ภูมิทัศน์  280,000    271,886.70 8,113.3. 

 กิจกรรมที่ 21 ปรับรุงห้องส านักงานทั่วไป  101,000    160.705 -59,705 

 กิจกรรมที่ 22 งานประชาสัมพันธ์  20,000    - 20,000 

30 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ วิชาการ  173,000   39,620 133,380 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

เงินอุหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมา
ณ อบจ. 

จ่าย คงเหลือ 

 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ 

  164,000  
 36,410 127,590 

 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต   6,000   - 6,000 
 กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาและดูแลเว็บไซน์โรงเรียน   3,000   3,210 -210 

31 
สะเต็มศึกษาสรรสร้างผลิตภัทฑ์และนวัตกรรมป้องกันโควิค 19 สู่การ
พัฒนา 

วิชาการ 48,500   
  48,500 

 
กิจกรรมที่ 1 อบรมการเป็นยักธุรกจิน้อยและจ าลองการท างานในรูปแบบ
บริษัท 

 10,000   
 - 10,000 

 กิจกรรมที่ 2 ผลิตยาฆ่าเชื้อ  25,000    - 25,000 

 กิจกรรมที่ 3 นวัตกรรมป้องกัน COVID-19  3,500    - 3,500 

 
กิจกรรมที่ 4  ผลิตสื่อการเผยแพร่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

 10,000   
 - 10,000 



รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

1. เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ วิชาการ 1,440,240.00      

 กิจกรรมที่ 1.1 หนังสือเรียนฟรี  771,240    753,423.59 17,816.41 
 กิจกรรมที่ 1.2 อุปกรณ์การเรียน  322,100    164,360 157,740 
 กิจกรรมที่ 1.3 เครื่องแบบนักเรียน  346,900    354,050 -7150 
2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ วิชาการ  358,600.00       

 กิจกรรมที่ 2.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดคุรุภัณฑ์ตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการตามแผน   353,600.00     209,070 144,530 

 
กิจกรรมที่ 2.2 ซ่อมบ ารุงอุปกรณค์รุภณัฑ์ เครื่องใช้ประจ าห้องบริหารงานวิชาการ 

 
 5,000.00     

 
2,235 

 
2,764 

3. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิชาการ 4,000      

 กิจกรรมที่ 3.1 ทบทวนมาตรฐานค่าเป้าหมายสถานศึกษา  -      

 กิจกรรมที 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  -      

 กิจกรรมทื่ 3.3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  -      

 กิจกรรมที่ 3.4 ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  -      

 กิจกรรมที่ 3.5 จัดท ารายงานประเมินตนเอง  4,000    3,050 950 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค วิชาการ 91,154      

 กิจกรรมที่ 4.1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  28,000      

 4.1.1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1,4  28,000    16,800 11,200 
 4.1.2 เชิดชูเกียรตินักเรียนผลการการเรียนดี  -      

  
กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนางานแนะแนวเพ่ือสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน  30,154 

   
  

  4.2.1 กิจกรรมแนะแนวสัญจร  3,460      

  4.2.2 กิจกรรมติดตามผลการศึกษาต่อ  3,750      

  4.2.3 พัฒนางานแนะแนว  15,944      

  4.2.4 MV. Open House  4,000      

  4.2.5 คลินิกวัยรุ่น
 

 3,000      

 กิจกรรมที่ 4.3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 และม.6 วิชาการ   33,000.00      

 4.3.1 ปัจฉิมนิเทศ  33,000.00      

5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ 279,766.00      



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 5.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  36,840      

 5.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  -      

 5.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้  -      

 5.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล  -      

 5.1.4 ส่งเสริมการวิจัยในชั้นและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา  5,000      

 5.1.5 นิเทศการจัดการเรียนการสอน  -      

 5.1.6 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-Net  36,840      

 กิจกรรมที่ 5.2  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  -      

 5.2.1 ลด 0,ร ,มส  -      

 5.2.2 สอนซ่อมเสริม
 

 -      

 5.2.3 เห็นแก่ลูก  -      

 5.2.4 ค่ายเยียวยาผลการเรียน  -      

 กิจกรรมที่ 5.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  25,000      

 5.3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  10,000      



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 5.3.2 พัฒนาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5,000      

 5.3.3 นิเทศการจัดการเรียนการสอน  -      

 กิจกรรมที่ 5.4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  10,000      

 5.4.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  -      

 5.4.2 วิจัยในชั้นเรียน  -      

 5.4.3 การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  -      

 5.4.4 การพัฒนาสื่อการสอน  10,000      

 5.4.5 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  -      

 5.4.6 ติวเข้มม.3  และ ม.6  -      

 กิจกรรมที่ 5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 137,000      

 5.5.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  -      

 5.5.2 วิจัยในชั้นเรียน  -      

 5.5.3 การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  -      

 5.5.4 การพัฒนาสื่อการสอน  17,400      



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 5.5.5 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
  -      

 5.5.6 ติวเข้มม.3  และ ม.6  -      

 5.5.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและส านักงาน  120,000      

 กิจกรรมที่ 5.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  8,000      

 5.6.1 พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  8,000      

 กิจกรรมที่ 5.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  10,000      

 5.7.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ O-Net ม.6  -      

 5.7.2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ในห้องเรียน  10,000      

 กิจกรรมที่ 5.8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

 15,455      

 5.8.1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  2,210      

 5.8.2 จัดซื้ออุปกรณ์การงานอาชีพ  13,245      

 กิจกรรมที่ 5.9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  15,690      

 
5.9.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ 

 
 

15,690 
  

   
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 5.10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  31,381      

 5.10.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะ  -      

 5.10.2 วิจัยในชั้นเรียน  -      

 5.10.3 นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  -      

 5.10.4 การพัฒนาสื่อการสอนสาระะดนตรี  8,300      

 5.10.5 การพัฒนาสื่อการสอนสาระนาฏศิลป์  20,620      

 5.10.6 การพัฒนาสื่อการสอนสาระทัศนศิลป์  2,461      

 5.10.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  -      

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ วิชาการ 624,535      

 กิจกรรมที่ 6.1  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิชาการ
 

 100,280      

 6.1.1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  100,280      

 กิจกรรมที่ 6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  11,500      

 6.2.2 กิจกรรมวันส าคัญด้านภาษาไทย  11,500      

 6.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  -      



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 6.2.3 กิจกรรมคลีนิคภาษาไทย  -      

 6.2.4 ติวโอเน็ต ม.6  -      

 กิจกรรมที่ 6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  23,178 62,656     

 6.3.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  3,000      

 6.3.2 กิจกรรมคลีนิคคณิตศาสตร์  1,973      

 6.3.3 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์  18,205      

 6.3.4 ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)  - 62,656     

 กิจกรรมที่ 6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  220,942 39,140     

 6.4.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  40,000      

 6.4.3 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
 

 35,000      

 6.4.4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์  25,942      

 6.4.5 จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและส านักงาน  120,000      

 6.4.6 ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   10,000       

 6.5.1 วันตรุษจีน   5,000      

 6.5.2 วันคริสต์มาศ   5,000      

 6.5.3 ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน  - 39,140     

 6.5.4 ภาษาอังกฤษภาษาจีนวันละค า  -      

 6.5.5 ค่ายวิชาการมัธยมศึกษาปีที่ 4  -      

 กิจกรรมที่ 6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  17,000 63,008     

 6.6.1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  3,000    3,000 - 
 6.6.2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  6,000      

 6.6.3 แข่งขันการตอบปัญหาวันรพี
 

 -      

 6.6.4 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม  1,000      

 6.6.5 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  2,000      

 6.6.6 โรงเรียนวิถีพุทธ  -      

 6.6.7 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  3,500      



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 6.6.8 สอบธรรมศึกษา  1,500      

 6.6.9 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.2)  - 63,008     

 กิจกรรมที่ 6.7 กลุ่มสาะการเรียนรู้การงานอาชีพ  6,695      

 6.7.1 แข่งขันทักษะการงานอาชีพ(งานใบตอง)  6,695      

 กิจกรรมที่ 6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  64,310      

 
6.8.1 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 1,710      

 6.8.2 สนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ(กีฬาภายนอก)  28,000      

 6.8.3 กีฬาภายในอ ามฤตเกมส์ 65  34,600      

 6.8.4 ทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย  -      

 กิจกรรมที่ 6.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

 45,630      

 6.9.1 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  17,900      

 6.9.2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์  13,069      

 6.9.3 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์  14,661    9,337 5,324 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 
กิจกรรมที่ 6.10 นักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ 
หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

 
125,000    

52,570 24,800 

 
6.10.1 จัดซื้อ จัดหา หุ่นยนต์ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับประกอบหุ่นยนต์และ
สิ่งประดิษฐ์ 

 
60,000    

  

 
6.10.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์
ระบบ Internet of Things 

 
15,000    

  

 
6.10.3 จัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ 
สิ่งประดิษฐ์ระบบ Internet of Things  

 
50,000    

43,780 6,220 

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิชาการ 244,360.00 450,000 320,000    

 กิจกรรมที่ 7.1 ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน  74,430      

 7.1.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน และการจัดบรรยากาศห้องสมุด  64,130      

 7.1.2 จัดหาสารนิเทศห้องสมุด  3,300      

 7.1.3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องสมุด  7,000      

 กิจกรรมที่  7.2  แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

 47,800      

 7.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 7.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5,000      

 7.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5,000      

 7.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  7,800    4,000 3,800 
 7.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5,000      

 7.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  5,000      

 7.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  5,000      

 7.2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  5,000      

 7.2.9 งานแนะแนว  5,000      

 กิจกรรมที่ 7.3  แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  10,630      

 7.3.1 ม.ว. ใส่ใจ หว่งใยสิ่งแวดล้อม
 

 -      

 7.3.1.1 ปรับปรุงจุดคัดแยกขยะตามประเภท  6,000      

 7.3.1.2 ขยะคุ้มค่าด้วย KOOMKHA App  4,630      

 กิจกรรมที่ 7.4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์  111,500 450,000 320,000  632,000 8,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 7.4.2 ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  111,500    2,000 109,500 
 7.4.3 ขยายเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต  - 130,000   128,079 1,921 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมนักเรียน วิชาการ 12,140 374,344     

 กิจกรรมที่ 8.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  - 51,200     

 กิจกรรมที่ 8.2  กิจกรรมนักเรียนในเครื่องแบบ  - 137,282     

 8.2.1 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือและ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  - 3,000     

 8.2.2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1  - 31,504     

 8.2.3 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2  - 31,328     

 8.2.4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3  - 23,760     

 8.2.5 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (ม.4-6)
 

 - 43,690     

 กิจกรรมที่ 8.3 กิจกรรมทัศนศึกษา  - 75,640     

 มัธยมศึกษาปีที ่3  (การงาน+ศิลปะ+พละ)  - 47,520     

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาษาต่างประเทศ)  - 16,720     

 มัธยมศึกษาปีที ่6  (ภาษาไทย)  - 11,400     



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 8.4 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  - 59,982     

 มัธยมศึกษาปีที่ 1  - 13,604     

 มัธยมศึกษาปีที่ 2  - 13,528     

 มัธยมศึกษาปีที่ 3  - 10,260     

 มัธยมศึกษาปีที่ 4  - 7,920     

 มัธยมศึกษาปีที่ 5  - 9,270     

 มัธยมศึกษาปีที่ 6  - 5,400     

 กิจกรรมที่ 8.5 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  - 16,720     

 มัธยมศึกษาปีที ่4 
 

 - 16,720     

 กิจกรรมที่ 8.6 กิจกรรมเข้าค่ายโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  - 29,520     

 
กิจกรรมที่ 8.7 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวินัยให้นักเรียนด้านกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

 
12,140 16,140 

  
  

 8.7.1 นศท.จิตอาสา        



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 8.7.2 นศท.จราจร  12,140 12,140     

 8.7.6 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (ปี 1 - 3)  - 4,000   4,000 - 

9. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  สู่ระดับ 5 ดาว วิชาการ 15,820      

 
9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ. และมูลนิธิยุวพัฒน์ 

 
9,570 

   
  

 9.2 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานมูลนิธิยุวพัฒน์และหน่วยงานต้นสังกัด  6,250      

 9.3 โรงเรียนค าพ่อสอน         

10. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล วิชาการ 165,000      

 10.1เตรียมการประเมิน OBEC QA    120,000    101,065 18,935 
 10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบ Active Learning  15,000      

 10.3 ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โครงงาน IS
 

 30,000      

11. โครงการโรงเรียนสุจริต วิชาการ 35,000      

 
11.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต
ในสถานศึกษา 

 
20,000 

  
   



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 11.2 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)  -      

 11.3 กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต  5,000      

 11.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต  10,000      

 11.5 กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  -      

 11.6 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสตัยส์ุจรติในสังคม (สื่อป้องกันการทุจริต)  -      

 11.7 กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practiceผู้บริหาร คร ูนักเรียน  5,000      

 11.8 นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  -      

12. 
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมาบ
อ ามฤตวิทยา 

วิชาการ 15,000 
   

  

 12.1 ศึกษาฐานการเรียนรู้  15,000      

13. To be number
 

วิชาการ 5,000      

 13.1 รงณรงค์และต่อต้านยาเสพติด (เป็นหนึ่งไม่พ่ึงยาเสพติด)  5,000      

14. การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ งบประมาณ 106,079      

 กิจกรรมที่ 14.1 การบริหารจัดการแผนงาน        



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 14.1.1 การอบรมจัดท าแผนและจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ  12,580      

 14.1.2 การอบรมจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและจัดท าเล่มแผนพัฒนาสถานศึกษา  15,800      

 กิจกรรมที่ 14.2 ส่งเสริมการออม  -      

 14.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการออม  5,500      

 กิจกกรรมที่ 14.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน และบัญชี  -      

 14.3.1 พัฒนาระบบบริหารการเงิน  7,179      

 14.3.2 พัฒนางานบริหารการบัญชี  2,115      

 14.3.3 งานพัสดุ  13,135      

 14.3.4 พัฒนาส านักงานการเงินและบัญชี  49,720      

15. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในโรงเรียน
 

 532,510 30,000  60,000   

 กิจกรรมที่ 15.1 การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า  454,510    71,619.01 382,890.99 

 
กิจกรรมที่ 15.2 การบริหารจัดการค่าโทรศัพท์               
  - ค่าอินเตอร์เน็ต  

90,000 30,000  
60,000 28,626.70 61,373.30 

 กิจกรรมที่ 15.3 การบริหารจัดการค่าไปรษณีย์  6,000    2,925 3,075 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 15.4 การบริหารจัดการก าจัดขยะ  24,000    4,309.50 34,690.50 
 กิจกรรมที่ 15.5 การบริหารจัดการค่าถ่ายเอกสาร  42,000      

16. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร งานบุคคล 258,473  588,490    

 กิจกรรมที ่16.1พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  213,723  588,490    

 16.1.1พัฒนาระบบงานบุคคล  13,343      

 16.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร  -      

 16.1.3 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร  200,380    22,404 177,976 
 16.1.4 งานเสริมสร้างขวัญก าลังใจครู และบุคลากรทางการศึกษา  -      

 16.1.5จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  -  588,490  147,000 441,490 

 
กิจกรรมที่ 16.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้
และวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้และวิชาชีพ

 
 13,650 

   
  

 16.2.1 พัฒนาครูด้านเทคนิคการวัดผลประเมินโดยใช้สื่อ ICT   5,650      

 16.2.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษานักเรียนเรียนรวม  8,000      



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

17. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานทั่วไป 478,399  28,000    

 กิจกรรมที่ 17.1 พัฒนางานฝ่ายโสตทัศนศึกษา  37,000      

 กิจกรรมที่ 17.2 พัฒนางานธุรการส านักงาน  80,000    4,100 75,900 
 กิจกรรมที่ 17.3 โรงอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ  8,565    1,720 6,845 
 กิจกรรมที่ 17.4 น ้าดื่มสะอาด ใส ใส่ใจคุณภาพ   -  28,000    

 กิจกรรมที่ 17.5 จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาและให้บริการ  7,310    7,555 -245 

 
กิจกรรมที่ 17.6 ความปลอดภัยของสุขภาพ การป้องกัน และเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดโรคต่างๆในโรงเรียน  68,640 

   
 

48,856 

 
19,784 

 กิจกรรมที่ 17.7 ตรวจสุขภาพนักเรียน  800      

 กิจกรรมที่ 17.8 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  4,584      

 กิจกรรมที่ 17.9 ปรับปรุงสวนหย่อม
 

 13,000    10,006 2,994 
 กิจกรรมที่ 17.10 ปรับปรุงระบบไฟ  20,000    14,640 5,360 
 กิจกรรมที่ 17.11 ปรับปรุงระบบประปา  13,000    234 12,766 
 กิจกรรมที่ 17.13 งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน  3,500    3,500 - 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 17.14 งานจัดหาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  10,000      

 กิจกรรมที่ 17.15 งานโสตบริการ  30,000    36,000 -6,000 
 กิจกรรมที่ 17.16 งานควบคุมดูแลและบริการยานพาหนะของสถานศึกษา  52,000    8,000 44,000 
 กิจกรรมที่ 17.17 งานสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์  116,000    115,986 14 
 กิจกรรมที่ 17.18  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  14,000    7,500 6,500 
18. สถานศึกษาปลอดภัย งานทั่วไป 30,000      

 กิจกรรมที่ 18.1 โรงเรียนปลอดจากการใช้ความรุนแรงทุกกรณี  -       

 กิจกรรมที่ 18.2 โรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ  1,000      

 กิจกรรมที่ 18.3 โรงเรียนปลอดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  1,000      

 กิจกรรมที่ 18.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปลอด จากการ ถูกบลูลี่
 

 1,000      

 กิจกรรมที่ 18.5 สถานศึกษาปลอดภัย  1,000      

19. 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านกิจการนักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 104,000 

   
  

 กิจกรรมที่ 19.1 งานพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน  10,000      



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 กิจกรรมที่ 19.2 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน    30,000      

 กิจกรรมที่ 19.3 งานกิจกรรมนักเรียนและวันส าคัญ  24,000    44,515 -20,515 
 กิจกรรมที่ 19.4  ส่งเสริมประชาธิปไตย  40,000    18,000 22,000 

20. 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 8,085 

39,455   
  

 กิจกรรมที่ 20.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  10,000    2,220 7,780 
 กิจกรรมที่ 20.2 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน  - 39,455   1,975 37,480 
 กิจกรรมที่ 20.3 งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน  2,800.00    2,000 800 
21. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล วิชาการ 600,000      

 กิจกรรมที่ 21.1 พัฒนาห้องเรียนมาตรฐานสากล   -      

 21.1.1 โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ,สายHDMI  เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  
 

 260,000    245,880 14,120 
 กิจกรรมที่ 21.2 สื่อนอกห้องเรียน   -      

 21.2.1 บอร์ดความรู้นอกห้องเรียน  100,000    91,000 9,000 
 กิจกรรมที่ 21.3   100,000      



 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
โรงเรียน 

งบประมาณ 
อบจ. 

 
ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

 21.3.1 โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน  140,000    138,030 1,970 
22. โครงการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ วิชาการ 1,282,290      

 กิจกรรมที่ 22.2 ปรับปรุงหอประชุม  482,290      

             22.2.3 เครื่องเสียง  282,000      

             22.2.2 เวที  120,000      

             22.2.3 ห้องน ้า  80,000      

 กิจกรรมที่ 22.3 ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องศิลปะ  300,000      

 กิจกรรมที่ 22.4 ปรับปรุงห้องเกียรติยศ  200,000    17,500 185,500 
 กิจกรรมที่ 22.5 เกษตรอัจฉริยะ  50,000      

 กิจกรรมที่ 22.6 ปรับปรุงระบบน ้าโรงเรียน
 

 150,000      


