
ป�งบประมาณ 2564

โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําป�
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
ที่ พิเศษ/2564      วันที ่30 กันยายน 2564 
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 

1. ข้อเท็จจริง ด้วยงานนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการก ากับและติดตามการใช้งบประมาณ

ประจ  าป ีงบประมาณ 2564 ของโรงเร ียนมาบอ  ามฤตว ิทยาตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ ประจ  าป ีการศ ึกษา 2564                           

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 

2. ข้อพิจารณา งานนโยบายและแผน ขอรายงานผลก ากับและติดตามการใช้งบประมาณดังกล่าว เพื่อเสนอ

ผู้อ านวยการโปรดพิจารณาลงนาม 

3. ข้อเสนอแนะ เมื่อผู้อ านวยการพิจารณาแล้ว เห็นควนให้ประกาสและเผยแพร่ในเว็บไซน์ของโรงเรียนมาบ

อ ามฤตวิทยาต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     

      (นางสาวธัญลักษณ์  ไทยทวี ) 

                ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน 

 

 

 (ลงชื่อ)……………………..….………………………..  

                        (นางอิสรีย์  อิฐกอ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายการเบิก ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียนการ
สอน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อุปกรณ์การ
เรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือเรียน 
 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 
ยอดจัดสรรปีงบประมาณ 2564 1,321,650.00 331,660.00 159,070.00 342,550.00 758,625.00 184,500.00  

เงินเหลือจ่ายตาม 
แผนปฏิบัติการ 2563 

 
2,207,898.96 

 
1,269,546.60 

 
120,490.00 

 
61,250.00 

 
- 

 
- 

 

เดือนตุลาคม 2563 178,576.46          2,790.80       

เดือนพฤศจิกายน 2563 355,303.41       117,368.35       

เดือนธันวาคม 2563 163,759.01         45,899.00       

เดือนมกราคม 2564 20,808.16          4,000.00       

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 148,128.88          8,384.60       

เดือนมีนาคม 2564 23,397.20         

เดือนเมษยายน 2564 395,294.00         84,836.80       

เดือนพฤษภาคม 2564 231,668.07        648,450.00     

เดือนมิถุนายน 2564 174,355.37             

เดือนกรกฎาคม 2564 96,170.25             

เดือนสิงหาคม 2564 858,909.58       443,027.09      87,578.00     

เดือนกันยายน 2564 41,595.90         14,246.40           

รวมรายจ่ายปีงบประมาณ 2,687,966.29       720,553.04      736,028.00  184,500.00   

คงเหลือ 841,582.67       880,653.56  159,070.00    342,550.00  22,597.00  184,500.00   



เดือนตุลาคม 2563 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

บค1/64 จ่ายโครงการติวความรู้ภาษาอังกฤษ 25,800.00 25,800.00       

บค2/64 ภ.ง.ด.3 2,146.30 2,146.30       

บค3/64 ภ.ง.ด.53 491.74 491.74       
บจ4/64 จ่ายไปราชการ ผอ. 4,000.00 4,000.00       

บจ5/64 จ่ายค่าไฟฟ้า  ก.ย. 2563  42,375.97  42,375.97        

บจ6/64  จ่ายค่าโทรศัพท์ TOT (ก.ค.63)  613.11  613.11        
บจ7/64  จ่ายค่าโทรศัพท์ TOT (ส.ค.63)  465.45  465.45        

บจ8/64  จ่ายค่าวัสดุงานอาคารสถานที่  1,950.00  1,950.00        

บจ9/64  จ่ายค่าอินเตอร์เนต (ส.ค.63)  625.40   625.40       
บจ10/64  จ่ายค่าอินเตอร์เนต (ก.ย.63)  625.40   625.40       

บจ11/64  จ่ายค่าน ้ายาฆ่าเชื้อโควิด-19  240.00 240.00       
บจ12/64  จ่ายค่าวัสดุงานอาคารสถานที่  1,720.00  1,720.00        

บจ13/64  จ่ายค่าวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า  18,045.76  18,045.76        

 บจ14/94   จ่ายค่าวัสดุส านักงานวิชาการ  8,655.00  8,655.00        
 บจ15/64   จ่ายค่าวัสดุส านักงานวิชาการ  12,345.00  12,345.00        

 บจ14/94   จ่ายค่าวัสดุส านักงานวิชาการ  8,655 .00 8,655 .00       

  



เดือนตุลาคม 2563 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ17/64   จ่ายค่าวัสดุส านักงานวิชาการ  30,269.44  30,269.44        

 บจ18/64   จ่ายค่าวัสดุส านักงานธุรการ  8,130.00  8,130.00        

 บจ19/64   จ่าย ภ.ง.ด 53  2,182.00  2,182.00        
 บจ24/64   จ่ายค่าปุ๋ยและยาฆ่าหญ้า  5,210.00 5,210.00       

 บจ25/64   จ่ายค่าใบมอเตอร์และยาฆ่าหญ้า  2,240.00 2,240.00       
 บจ26/64   จ่ายค่าไกลลโฟเต 4 กล.  2,080.00 2,080.00       

 บจ27/64   จ่ายค่าพานไหว้ครู  1,000.00  1,000.00        

 บจ28/64   จ่ายค่าธงชาติ  540.00 540.00       
 บจ29/64   จ่ายค่าเทอร์มอร์มิเตอร์  2,500.00  2,500.00        

 บจ30/64   จ่ายค่าไดอลูมิเนียม  1,700.00  1,700.00        

 บจ31/64   จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ต.ค-ส.ค63  1,240.00   1,240.00      
 บจ32/64   จ่ายค่าหนังสือพิมพ์   300.00   300.00      

 บจ33/64   ภ.ง.ด 3  295.24  295.24        
 บจ34/64   ภ.ง.ด.53  11.80  11.80        

 บจ35/64   จ่ายค่าวัสดุงานอาคารสถานที่  3,040.00  3,040.00        

 บจ36/64   จ่ายค่าโทรศัพท์ TOT ก.ย. 63  529.65  529.65        
รวมทั้งหมด 181,367.26 178,576.46 2,790.8      



เดือนพฤศจิกายน 2563 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ37/64   จ่ายค่าป้ายไวนิลกิจกรรมเลือกตั้งสภา  2,000.00  2,000.00        

 บจ38/64   จ่ายค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร  4,000.00  4,000.00        

 บจ39/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระภาษาไทย  3,150.00  3,150.00        
 บจ40/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,093.00  2,093.00        

 บจ41/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  4,026.00  4,026.00        
 บจ42/64   จ่ายค่าวัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2,839.00   2,839.00      

 บจ43/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระการงานอาชีพ  3,175.00  3,175.00        

 บจ44/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระการงานอาชีพ 2,320.00  2,320.00        
 บจ45/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มบริหารงานทั่วไป  2,190.00  2,190.00        

 บจ46/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระการงานอาชีพ  4,180.00  4,180.00        

 บจ47/64   จ่ายค่าวัสดุงานอาคารสถานที่  300.00  300.00        
 บจ48/64   จ่ายค่าถ่ายเอกสาร บ.ริโก้  4,647.89  4,647.89        

 บจ49/64   จ่ายค่าเดินทางไปราชการน.ส.สุดารัตน์  1,500.00  1,500.00       
 บจ50/64   จ่ายค่าเดินทางไปราชการ น.ส.จุสาพร  4,600.00  4,600.00        

 

 



เดือนพฤศจิกายน 2563 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ51/64   จ่ายค่าวัสดุปรับปรุงห้องวิชาการ  40,912.04  40,912.04        

 บจ52/64   จ่ายค่าวัสดุปรับปรุงห้องวิชาการ  19,771.48  19,771.48        

 บจ53/64   จ่ายค่าวัสดุปรับปรุงห้องวิชาการ  31,453.27  31,453.27        
 บจ54/64   จ่ายค่าวัสดุงานอาคารสถานที่  5,709.00  5,709.00        

 บจ55/64   จ่ายค่าวัดุงานวิชาการ  16,687.57  16,687.57        
 บจ56/64   จ่ายค่าวัดุงานวิชาการ  7,650.00  7,650.00        

 บจ57/64   จ่ายค่าวัสดุงานกิจการนักเรียน  6,685.00  6,685.00        

 บจ58/64   จ่ายค่าวัสดุส านักงานธุรการ  5,890.00  5,890.00        
 บจ59/64   จ่ายค่าวัสดุงานวิชาการ  10,614.00  10,614.00        

 บจ60/64   จ่ายค่าวัสดุส านักงานวิชาการ  59,490.77  59,490.77        

 บจ61/64   จ่ายค่าวัสดุส านักงานวิชาการ  49,044.32  49,044.32        
 บจ62/64   จ่ายค่าเจลล้างมืองานกิจการนักเรียน  14,265.42  14,265.42        

 

 

 



เดือนพฤศจิกายน 2563 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ63/64   จ่ายค่าวัสดุงานวิชาการ  47,948.65  47,948.65        

 บจ65/64   จ่ายค่าลูกมิเตอร์ไฟฟ้า  1,000.00  1,000.00        

 บจ66/64  จ่ายค่าวัสดุส านักงานบริหารทั่วไป   9,240.00        
 บจ67/64   จ่ายค่ากระดาษเอกสาร  19,317.76   19,317.76       

 บจ68/64   จ่ายค่ากระดาษเอกสาร  32,691.59   32,691.59       
 บจ69/64   จ่ายค่ากิจกรรมกีฬาจังหวัด  62,520.00   62,520.00       

รวมทั้งหมด 481,911.76 355,303.41 117,368.35      

 

 

 

 

 

 

 



เดือนธันวาคม 2563 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์การ
เรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ71/64   จ่ายค่าอุปกรณ์+เครื่องแบบ ม.1, 4 (1/63)  140,580.00         

 บจ76/64   จ่าย ภ.ง.ด 3  2,637.48  2,637.48        

 บจ77/64   จ่าย ภ.ง.ด 53  653.10  653.10        
 บจ79/64   จ่ายค่าไฟฟ้า (ต.ค.63)  42,350.58  42,350.58        

 บจ80/64   จ่ายค่าไฟฟ้า (พ.ย.63)  36,265.25  36,265.25        
 บจ81/64   จ่ายค่าน ้ามันเชื้อเพลิง (ก.ย.)  3,071.03  3,071.03        

 บจ82/64   จ่ายค่าน ้ามันเชื้อเพลิง (ต.ค.)  2,476.64  2,476.64        

 บจ83/64   จ่ายค่าน ้ามันเชื้อเพลิง (พ.ย.)  1,485.98  1,485.98        
 บจ84/64   ค่าอินเตอร์เดือน ต.ค -พ.ย. 2563  1,876.20   1,876.20      

 บจ85/64   จ่ายค่าหมึกพิมพ์ส าเนา  38,160.00  38,160.00        

 บจ86/64   จ่ายค่าวัสดุปรับปรุงอาคารสถานที่  7,500.00  7,500.00        
 บจ87/64   ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  229,500.00         

 บจ88/64   ค่าโทรศัพท์โอทีเดือนตุลาคม 2563  507.18  507.18       

 

 

 



เดือนธันวาคม 2563 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ89/64   จ่ายค่าป้ายไวนิลกิจกรรมร้อยรักดวงใจ  2,800.00  2,800.00        

 บจ90/64   จ่ายค่าถ่ายเอกสาร  3,892.64  3,892.64        

 บจ91/64   จ่ายจ้างเหมารถศึกษาดูงานครู  4,500.00  4,500.00        
 บจ92/64   จ่ายค่าถ่ายเอกสาร  2,300.41  2,300.41        

 บจ93/64   จ่ายค่าวัสดุงานบุคลากร  1,310.00  1,310.00        
 บจ94/64   จ่ายค่าวัสดุงานบุคลากร  4,546.00  4,546.00        

 บจ95/64   จ่ายค่าหนังสือพิมพ์  1,220.00   1,220.00      

 บจ96/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  183.00  183.00        
 บจ97/64   จ่ายค่าเดินทางไปราชการ ผอ.อิสรีย์  4,400.00  4,400.00        

 บจ98/64   จ่ายค่าเดินทางไปราชการนางสาวธัญลักษณ์  520.00  520.00        

 บจ99/64   ค่าโทรศัพท ์ เดือนพฤศจิกายน 2563  553.32  553.32        
 บจ100/64   ค่าอินเตอร์เดือน มิ.ย -พ.ย 63  42,802.80   42,802.80      

บจ106/64 จ่ายค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ 3,646.40 3,646.40       
รวมทั้งหมด 579,738.01 163,759.01 45,899.00      

 

 



เดือนมกราคม 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ107/64   จ่ายค่าจ้างเหมาเชื่อมเหล็ก  4,990.00 4,990.00       

 บจ108/64   ซื้อเครื่องตัดแต่งก่ิงไม้  8,586.00 8,586.00       

 บจ109/64   จ่ายค่าเวฃภัณฑ์งานพยาบาล  2,655.00 2,655.00       
 บจ110/64   จ่ายค่าวัสดุ  891.59 891.59       

 บจ111/64   จ่ายค่าจ่ายเหมารถกิจกรรม open house  4,000.00  4,000.00      
 บจ112/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  2,740.00 2,740.00       

 บจ113/64   จ่าย ภ.ง.ด 53  945.57 945.57       

รวมทั้งหมด 24,808.16 20,808.16 4,000.00      

 

 

 

 

 

 



เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ118/64   จ่าย ภ.ง.ด 3  89.37  89.37        

 บจ119/64   ค่าวัสดุบริหารงานวิชาการ  39,114.00  39,114.00        

 บจ120/64   ค่าถ่ายเอกสาร ม.ค.64  3,811.87  3,811.87        
 บจ121/64   ค่าโทรศัพท์เดือนมกราคม 2564  1,122.56  1,122.56        

 บจ122/64   ค่าอินเตอร์เน็ตเดือน ม.ค.-ก.พ.64  1,250.80   1,250.80      
 บจ123/64   ค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค.63  32,810.34  32,810.34        

 บจ124/64   ค่าไฟฟ้าเดือน ม.ค.64  28,184.71  28,184.71        

 บจ125/64   ค่าเจลล้างมือ  19,020.56  19,020.56        
 บจ126/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่สาระต่างประเทศ  3,225.00  3,225.00        

 บจ127/64   จ่ายค่าป้ายไวนิล  2,900.00  2,900.00        

 บจ128/64   ยค่าป้ายไวนิลประชุม ผปค  2,000.00  2,000.00        
 บจ129/64   ค่าอินเตอร์เดือนธันวาคม  7,133.80   7,133.80      

 บจ130/64   จ่ายค่าหน่วยจัดเก็บข้อมูล 4TB  15,850.47  15,850.47        
รวมทั้งหมด 156,513.48 148,128.88 8,384.60      

 

 



เดือนมีนาคม 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ135/64   จ่ายค่าปุ๋ยคอกใส่สวนปาล์ม  6,500.00  6,500.00        

 บจ136/64   จ่ายค่าปลอกแขนพร้อมปก  6,000.00  6,000.00        

 บจ137/64   จ่ายค้าจ้างเหมารถน า นร. สอบโอเน็ต  10,897.20  10,897.20        
รวมทั้งหมด 23,397.20 23,397.20       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เดือนเมษายน 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บค142/64   จ้างเหมาเชื่อมบังคับแผงเหล็กคืนสภาพเดิม  6,000.00  6,000.00        

 บจ143/64   วัสดุงานพยาบาล  1,560.00  1,560.00        

 บจ144/64   วัสดุงานธุรการ  7,360.00  7,360.00        
 บจ145/64   วัสดุอุปกรณ์ฝ่ายวิชาการ  18,039.81  18,039.81        

 บจ146/64   ค่าถ่ายเอกสาร  1,348.64  1,348.64        
 บจ147/64   หมึกเลเซอร์  HP26A  11,095.33  11,095.33        

 บจ148/64   วัสดุนิทรรศการกลุ่มสาะสังคมฯ  5,435.00  5,435.00        

 บจ149/64   ค่าหนังสือพิมพ์เดือนพ.ย-ธ.ค  1,220.00   1,220.00       
 บจ150/64   ค่าหนังสือพิมพ์เดือนม.ค. - ก.พ.  1,180.00   1,180.00       

 บจ151/64   วัสดุงานอาคารสถานที่  1,330.00  1,330.00        

 บจ152/64   ซ่อมรถตู ้ 2,600.00  2,600.00        
 บจ153/64   ธงประจ านายหมู่  1,190.00   1,190.00      

 บจ154/64   ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ  2,070.00  2,070.00        
 บจ155/64   ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ  80.00  80.00        

 บจ156/64   ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ+นักเรียนสอบONET  1,872.00  1,872.00        

 



เดือนเมษายน 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ157/64   ค่าใช้สอยไปราชการ(ออกแนะแนว)  511.00  511.00        

 บจ158/64   ค่าใช้สอยไปราชการ  1,340.00  1,340.00        

 บจ159/64   ค่าใช้สอยไปราชการ  424.00  424.00        
 บจ161/64  หมึกพิมพ์ส าเนาสีด า 17,384.00  17,384.00        

 บจ162/64  เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 2/2563 234,000.00       234,000.00  
 บจ163/64   ค่าซ่อมเครื่องดนตรี  12,383.18  12,383.18        

 บค164/64   บอร์ดบุคลากร  10,758.50  10,758.50        

 บจ165/64  วัสดุปรับปรุงอาคารสถานที่ 8,248.19  8,248.19        
 บจ166/64   วัสดุปรับปรุงอาคารสถานที่  23,382.41  23,382.41        

 บจ167/64   วัสดุวิชาการ  22,040.07  22,040.07        

 บจ168/64   วัสดุการงานอาชีพ  10,669.35  10,669.35        
 บ169/64   วัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  42,915.14  42,915.14        

 บจ170/64   วัสดุกลุ่มแผนงานพัฒนาการเงิน  5,311.00  5,311.00        
บจ171/64   วัสดุอาคารสถานที ่ 3,350.00  3,350.00        

 บจ172/64   ป้ายไวนิลกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  2,000.00  2,000.00        

 



เดือนเมษายน 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ173/64   ป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน  2,000.00  2,000.00        

 บจ174/94   ค่าน ้ามันเดือนธันวาคม  1,585.05  1,585.05        

 บจ175/64   ค่าน ้ามันเดือนมกราคม  990.65  990.65        
 บจ176/64   ค่าน ้ามันเดือนกุมภาพันธ์  990.65  990.65        

 บจ177/64   ค่าน ้ามันเดือนมีนาคม  500.00  500.00        
 บจ178/64   ค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์  31,432.18  31,432.18        

 บจ179/64   ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม  45,814.92  45,814.92        

 บจ180/64   ค่าอินเตอร์เน็ต  เดือนมีนาคม  625.40   625.40      
 บจ181/64  ค่าโทรศัพท ์ เดือนมีนาคม 534.24  534.24        

 บจ184/64   ค่าอุปกรณ์งานคหกรรม  11,442.06  11,442.06        

 บจ189/64   จ่ายค่าถ่ายเอกสาร บ.ริโก้  4,203.01  4,203.01        
 บจ190/64   จ่ายค่าไฟฟ้า เม.ย. 64  38,771.89  38,771.89        

 บจ191/64   จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.64  7,133.80   7,133.80       
 บจ192/64   จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.64  7,133.80   7,133.80       

 

 



เดือนเมษายน 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ193/64   จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต มี.ค.64  7,133.80   7,133.80       

 บจ194/64   จ่ายค่าหนังสือพิมพ์  720.00   720.00      

 บจ195/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระการงานอาชีพ  1,345.00  1,345.00        
 บจ196/64   จ่ายค่าวัสดุงานอาคารสถานที่  1,650.00  1,650.00        

 บจ197/64   จ่ายค่าป้ายไวนิลโควิค  700.00  700.00        
 บจ198/64   จ่ายค่าป้ายไวนิลประมูลร้านค้า  700.00  700.00        

 บจ199/64   จ่ายค่าวัสดุงานอาคารสถานที่  1,400.00  1,400.00        

 บจ200/64   จ่ายค่าวัสดุงานอาคารสถานที่  1,880.00  1,880.00        
 บจ201/64   จ่ายค่าวัสดุงานอาคารสถานที่  969.00  969.00        

 บจ202/64   จ่าย ภ.ง.ด 3  102.80  102.80        

 บค206/64   ล้างเงินยืมกิจกรรมลูกเสือ  58,500.00   58,500.00      
 บค207/64   ล้างเงินยืมนายพีระภัทร์  10,000.00  10,000.00        

 บค208/64   จ้างเช่าเครื่องเสียง  5,500.00  5,500.00        
 บค209/64   ค่าอาหารกิจกรรมปัจฉิม (ขาด)  13,275.00  13,275.00        

รวมทั้งหมด 714,130.87 395,294.07 84,836.80    234,000.00  

 



เดือนพฤษภาคม 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือเรียน 
 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ210/64   จ่ายค่าหนังสือเรียน  648,450.00      648,450.00   

 บจ211/64   จ่ายค่าจ้างปรับปรุงอาคาร  17,379.05  17,379.05        

 บจ212/64   จ่ายค่าถ่ายเอกสาร  2,952.63  2,952.63        
 บจ213/64   จ่าค่าเหมาปรับปรุงห้องน ้า  186,738.32  186,738.32        

 บจ214/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระการงานอาชีพ  6,795.00  6,795.00        
 บจ215/64   จ่ายค่าวัสดุกลุ่มบริหารงานทั่วไป  7,856.00  7,856.00        

 บจ216/64   จ่ายค่าซ่อมรถตู ้ 1,700.00  1,700.00        

 บจ217/64   จ่ายค่าแบตเตอรี่รถตู้  4,800.00  4,800.00        
 บจ221/64   จ่าย ภ.ง.ด 3   1,436.30  1,436.30        

 บจ222/64   จ่าย ภ.ง.ด 53  2,010.77  2,010.77        

รวมทั้งหมด 880,118.07 231,668.07    648,450.00   

 

 

 

 



เดือนมิถุนายน 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ225/64   ค่าวัสดุปรับปรุงพัฒนางานธุรการ  5,943.93  5,943.93        

 บจ226/64   ค่าไฟฟ้า พ.ค 2564  20,333.73  20,333.73        

 บจ227/64   ค่าโทรศัพท์ เม.ย-พ.ค 64  715.50  715.50        
 บจ229/64   ค่าจ้างรับปรุงบ่อบาดาล  17,584.11  17,584.11        

 บจ230/64   ค่าจ้างตัดก่ิงต้นไม ้ 11,887.85  11,887.85        
 บจ231/64   ค่าจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งพัดลม  103,032.99  103,032.99        

 บจ232/64   จ่าย ภ.ง.ด 53  6,577.86  6,577.86        

 บจ233/64   จ่าย ภ.ง.ด 3  1,917.00  1,917.00        
 บจ235/64   ค่าวัสดุงานบุคลากร  2,482.40  2,482.40        

 บจ236/64   ค่าจ้างแหมาปรับปรุงสวนหย่อย  1,500.00  1,500.00        

 บจ237/64   ค่าวัสดุโครงการสะเต็ม  2,380.00  2,380.00        
รวมทั้งหมด 174,355.37 174,355.37       

 

 

 



เดือนกรกฎาคม 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ240/64   ค่าถ่ายเอกสร บ.ริโก้  1,488.56  1,488.56        

 บจ241/64   ค่าถ่ายเอกสร บ.ริโก้  2,733.85  2,733.85        

 บจ242/64   ค่าวัสดุแผนงานและงบประมาณ  1,813.89  1,813.89        
 บจ243/64   ค่าเว็บไซน์ส าเร็จ  3,180.00  3,180.00        

 บจ244/64   ค่าวัสดุครุภัณฑ์คอพิวเตออร์ ทั่วไป  26,648.60  26,648.60        
 บจ245/64   ค่าวัสดุปรับปรุงปะปา ทั่วไป  12,326.71  12,326.71        

 บค246/64   ค่าจ้างเหหมาบริการดูแลต้นไม้  8,920.00  8,920.00        

 บค247/64   ภ.ง.ด.53  50.90  50.90        
 บค248/64   ภ.ง.ด.53  69.55  69.55        

 บค249/64   ภ.ง.ด.53  1,250.05  1,250.05        

 บจ251/64   ป้ายโฟมบอร์ด  3,000.00  3,000.00        
 บจ252/64   ถ่ายเอกกสาร  2,683.92  2,683.92        

 บจ254/64   ค่าไฟฟ้า มิ.ย.64  23,548.22  23,548.22        
 บจ255/64   ค่าชุดเครื่องนอนห้องพยาบาล  2,200.00  2,200.00        

 บจ256/64   วัสดุส านักงาน  500.00  500.00        

 บค257/64   งานปัจฉิม(ล้างหนี้ครูวิรดา)  5,756.00  5,756.00        
รวมทั้งหมด 96,170.25 96,170.25       



เดือนสิงหาคม 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ265/64   ค่าอินเตอร์เน็ต เม.ษ.64  7,133.80   7,133.80       

 บจ266/64   ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.64  7,133.80   7,133.80       

 บจ267/64   ค่าอินเตอร์เน็ต มิ.ย.64  7,133.80   7,133.80       
 บจ269/64   ค่าถ่ายเอกสาร ก.ค64  1,564.24  1,564.24       

 บจ271/64   ค่าคุรุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)  54,882.24  54,882.24        
 บจ272/64   ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ  19,020.56  19,020.56        

 บจ273/64   ค่าวัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป (ประตู)  65,878.50  65,878.50        

 บจ274/64   ค่าไฟฟ้าเดือน ก.ค.64  22,758.30  22,758.30        
 บจ275/64   ค่าวัสดุส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  75,240.19  75,240.19        

 บจ276/64   ค่าวัสดุส านักงาน(กระดาษ)  43,588.78   43,588.78      

 บจ277/64   ค่าวัสดุส านักงานกลุ่มบริหารวิชการ  6,646.00  6,646.00       
 บจ278/64   ค่าหนังสือแบบเรียน  87,578.00     87,578.00   

 บจ279/64   ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  142,257.94  142,257.94        
 บจ280/64   ค่าวัสดุท าความสะอาดบริหารทั่วไป  34,172.62  34,172.62        

 บจ281/64   ค่าวัสดุธงชาติบริหารทั่วไป  4,071.59  4,071.59        

 



เดือนสิงหาคม 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ283/64   ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  313,046.73   313,046.73      

 บจ284/64   จ่าย ภ.ง.ด.3  469.56  469.56        

 บจ285/64   จ่าย ภ.ง.ด.53  363.66  363.66        
 บจ286/64   ไปรษณีย ์ เม.ย.64  84.00  84.00        

 บจ287/64   ไปรษณีย์ พ.ค.64  137.00  137.00        
 บจ288/64   ไปรษณีย ์ มิ.ย.64  255.00  255.00        

 บจ289/64   ไปรษณีย์ ก.ค.64  201.00  201.00        

 บจ290/64   ไปรษณีย์ ส.ค.64  415.00  415.00        
 บจ291/64   ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง มี.ค 64  500.00  500.00        

 บจ292/64   ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง เม.ย 64  500.00  500.00        

 บจ293/64   ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง มิ.ย.64  500.00  500.00        
 บจ294/64   ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง ก.ค.64  500.00  500.00        

 บจ295/64   ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง ก.ค.64  500.00  500.00        
 บจ296/64   ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง ก.ค.64  500.00  500.00        

 บจ297/64   ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง  ส.ค.64  500.00  500.00        

 บจ298/64   ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง  ส.ค.64  500.00  500.00        
รวมทั้งหมด 1,446,2447.97 858,909.58 443,027.09   72,933.30   



เดือนกันยายน 2564 

 
เอกสารที่ 

 
รายการเบิก 

 
จ านวนเงิน 

ประเภทเงิน หมายเหตุ 

จัดการเรียน
การสอน 

 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

อุปกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

หนังสือ
เรียน 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 
นร.ยากจน 

 บจ308/64   ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค. 64  7,123.20   7,123.20       

 บจ309/64   ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค. 64  7,123.20   7,123.20       

 บจ311/64   ค่าน ้ามันเชื้องเพลิง ก.ย.64  620.00  620.00        
 บจ312/64   ค่าวัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ  17,897.16  17,897.16        

 บจ313/64   ค่าวัสดุงานกิจการนักเรียน  1,900.00  1,900.00        
 บจ314/64   ค่าวัสดุงานระบบดูแล  1,555.33  1,555.33        

 บจ315/64   ค่าถ่ายเอกสาร ก.ย64  1,188.79  1,188.79        

 บจ316/64   ค่าไฟฟ้าเดือน ส.ค.64  14,819.67  14,819.67        
 บจ317/64   จ่าย ภ.ง.ด 53  644.16  644.16        

 บจ318/64   จ่าย ภ.ง.ด 3  179.44  179.44        

 บจ319/64   ค่าไปรษณีย์  492.00  492.00        
 บจ320/65   ค่าน ้ามันเชื้องเพลิง ก.ย.64  500.00  500.00        

 บจ321/66   ค่าถ่ายเอกสาร บ.ริโก้  1,188.79  1,188.79        
 บจ322/67   ค่าโทรศัพท์ มิ.ย ,ก.ค ,ส.ค.64  610.56  610.56        

รวมทั้งหมด 55,842.30 41,595.90 14,246.40      



ปัญหาอุปสรรค/และข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณ 

โครงการ ปัญหาอุปสรรค/และข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้และวิชาชีพ 

1.การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมที่ต้องมีการพบปะผู้คนจ านวนมากหรือแหล่งชุมชน และมี
การงดจัดกิจกรรม 

2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) ท าให้ไม่มีการแข่งขันกิจกรรมจึงไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่าง 
สมบูรณ์แบบ 

3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ 

1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
กิจกรรมจึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

4.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่มวิชาการ 1.การก าหนดข้อปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่มาใช้บริการเข้าใจการ
ท างาน และขั้นตอนการท างานซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ 

5.พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1.การก าหนดข้อปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่มาใช้บริการเข้าใจการ
ท างาน และขั้นตอนการท างานซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ 

6.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
กิจกรรมจึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ 1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
กิจกรรมจึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

8.พัฒนางานแนะแนวเพ่ือสร้างศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
กิจกรรมจึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

9.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 และม.6 1. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
กิจกรรมจึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

10.การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. กิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2563 เน้นกิจกรรมการสอนออนไลน์ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการในบางกิจกกรม  
2. การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมที่ต้องมีการพบปะผู้คนจ านวนมากหรือแหล่งชุมชนได้ ส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมในโครงการอย่างมาก ท าให้ต้องมีการปรับ
รูปแบบกิจกรรมในลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น  
ติวออนไลน์ 

 



โครงการ ปัญหาอุปสรรค/และข้อเสนอแนะ 
11.พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1. จ านวนงบประมาณมีจ ากัด จึงมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน
กิจกรรมประเภทเดียวกันที่ไม่สามารถจัดได้  
2. การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คนจ านวนมากหรือแหล่งชุมชน ท าให้ต้องงด
การจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นแบบออนไลน์ 

12.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1. การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรม
ได้ตามที่ก าหนดไว้  
2. จ านวนงบประมาณมีจ ากัด บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามเป้าหมาย  
ที่วางไว้  
3. ระยะเวลาในการอบรมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาจคลาดเคลื่อน 
ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการ และมีกิจกรรมจาก
หน่วยงานภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ 

13.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโอเน็ตผ่านระบบออนไลน์ท าให้
นักเรียนบางคนไม่มีเอกสารประกอบการเรียน 

14.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1.กิจกรรมทุก ๆ ฝ่ายของโรงเรียนมีมาก ท าให้มีผลกระทบ ต่อการ
ใช้สถานที่ฝึกซ้อมของกีฬาที่ใช้อาคารภายในโรงเรียน และภาวการณ์
ของโรค COVID – 19 ท าให้  
ไม่สามารถต่อยอดกีฬาและกรีฑาท่ีจะต้องแข่งขัน ในระดับประเทศ 
(เลื่อนการแข่งขันไม่มีก าหนด) 

15.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

1.การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คนจ านวนมากหรือแหล่งชุมชน ท าให้ต้องงด
การจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นแบบออนไลน์ 

16.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์  ดนตรี 
นาฏศิลป์) 

1.วางแผนการบริหารจัดการอย่างรัดกุมและจัดวาง ตัวบุคลากรให้
เหมาะสมกับภาระงาน ติดตาม นิเทศ การบริหารจัดการอย่าง
สม ่าเสมอ จากคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน 

17.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาจมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างรัดกุมเหมาะกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ มีการวางตัวบุคคลให้
เหมาะสมกับภาระงาน และมีการติดตามนิเทศการบริหารจัดการ
อย่างสม ่าเสมอจากคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน 

 



โครงการ ปัญหาอุปสรรค/และข้อเสนอแนะ 
18.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1.วางแผนการบริหารจัดการอย่างรัดกุมและจัดวาง  
ตัวบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน ติดตาม นิเทศ  
การบริหารจัดการอย่างสม ่าเสมอ จากคณะกรรมการบริหารของ
โรงเรียน 

19.พัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID – 19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คน
จ านวนมากหรือแหล่งชุมชนได้ 

20.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.วางแผนการบริหารจัดการอย่างรัดกุมและจัดวาง ตัวบุคลากรให้
เหมาะสมกับภาระงาน ติดตาม นิเทศ การบริหารจัดการอย่าง
สม ่าเสมอ จากคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน 

21.พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 5 ดาว 1.วางแผนการบริหารจัดการอย่างรัดกุมและจัดวางตัวบุคลากรให้
เหมาะสมกับภาระงาน ติดตาม นิเทศ การบริหารจัดการอย่าง
สม ่าเสมอ จากคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน 

22.พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ รัดกุม
เพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้ในทุกสภาวะสถานการณ์ 

23.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านกิจการนักเรียน 1.ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ รัดกุม
เพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้ในทุกสภาวะสถานการณ์ 

24.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวินัยให้นักเรียนด้าน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

1.ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ รัดกุม
เพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้ในทุกสภาวะสถานการณ์ 

25.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.อาจมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างรัดกุมเหมาะกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ มีการวางตัวบุคคลให้
เหมาะสมกับภาระงาน และมีการติดตามนิเทศการบริหารจัดการ
อย่างสม ่าเสมอจากคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน 

26.การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามแผนงาน ควรก าหนด
ปฏิทินการด าเนินงานให้ชัดเจนและด าเนินงานให้รวดเร็วมากขึ้น  
2. ควรมีระบบการบริหารจัดการที่ให้ทุกคนเห็นความส าคัญของการ
จัดส่งรายงาน 

27.เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 1.ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ รัดกุม
เพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้ในทุกสภาวะสถานการณ์ 

28.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

1.ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ รัดกุม
เพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้ในทุกสภาวะสถานการณ์ 

29.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

1.การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรม
ได้ตามที่ก าหนดไว้ 



โครงการ ปัญหาอุปสรรค/และข้อเสนอแนะ 
30.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ 1.ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ รัดกุม

เพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้ในทุกสภาวะสถานการณ์ 
31.สะเต็มศึกษาสรรสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมป้องกัน
โควิค 19 สู่การพัฒนา 

1.ในการวางแผนการด าเนินงานต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ รัดกุม
เพ่ือผู้เรียนยังสามารถท ากิจกรรมได้ในทุกสภาวะสถานการณ์ 

 


