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รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 มีจ ำนวนแผนงำน/โครงกำร จ ำนวน 27  งำน 18 โครงกำร  กิจกรรมย่อย 119 กิจกรรม  

สรุปผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ดังนี้  
 

ด้ำนกำรด ำเนินกำร เสร็จแล้ว จ ำนวน  28  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.73 
ก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน  43  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 36.44 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน  47  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 39.83 

ด้ำนระยะเวลำ ตำมแผนงำน จ ำนวน  110 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.22 
เร็วกว่ำแผนงำน จ ำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ช้ำกว่ำแผนงำน จ ำนวน  8  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 6.78 

ผลงำนด้ำนปริมำณแผน/โครงกำร ที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน 63 กิจกรรม 
 สูงกว่ำแผน จ ำนวน  3  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.76 

ตำมแผน จ ำนวน 55 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.30 
ต่ ำกว่ำแผน จ ำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.94 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นที่พึงพอใจหรือไม ่กิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร  จ ำนวน 63 
กิจกรรม 
 พอใจ จ ำนวน 59 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.65 

ไม่พอใจ จ ำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.35 
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของผู้ร่วมงำน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร  
จ ำนวน 63 กิจกรรม 
 ดีมำก จ ำนวน 63 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

พอสมควร จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

น้อย จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- เงินรำยหัวค่ำอำหำรของนักเรียนน้อยเกินไป ช่วงบ่ำยไม่มีอำหำรว่ำง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ควรเพิ่มงบประมำณในกำรจัดอำหำรว่ำงให้นักเรียน 
 
 
 
 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจ ำนวนบุคลำกร เนื่องจำกมีกำรเพ่ิมจ ำนวน โยกย้ำยบุคลำกรต่ำงชำติ 

เข้ำมำภำยหลังจำกกำรประชุมจัดสรรงบประมำณ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ขอเบิกวัสดุอุปกรณ์บำงรำยกำรเพิ่มเติม 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
o กิจกรรมกีฬำสีภำยใน 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ช่วงระยะเวลำไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- จัดกำรแข่งขันในภำคเรียนที่ 2 

o กิจกรรมส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำระดับจังหวัด 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- กำรจัดส่งนักเรียนเพ่ิมเติมจำกแผนงำนเดิม 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ก ำหนดประเภทกีฬำที่จะส่งให้ชัดเจนและรัดกุม 
 

 งานประกันคุณภาพภายการศึกษา 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- จัดท ำเอกสำรช้ำกว่ำก ำหนดท ำให้ไม่สำมำรถจัดพิมพ์เองได้ทั้งหมด จึงให้ร้ำนจัดท ำบำงส่วน 
เพ่ือให้เสร็จทันตำมก ำหนด 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- สร้ำงควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อมในเรื่องข้อมูลจัดท ำ SAR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร จ ำนวน 7 งำน 1  โครงกำร  กิจกรรมย่อย 11 กิจกรรม  

สรุปผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ดังนี้  
 

ด้ำนกำรด ำเนินกำร เสร็จแล้ว จ ำนวน  1  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.09 
ก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน  9  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.82 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน  1  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.09 

ด้ำนระยะเวลำ ตำมแผนงำน จ ำนวน 11  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

เร็วกว่ำแผนงำน จ ำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00  

ช้ำกว่ำแผนงำน จ ำนวน  0  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ผลงำนด้ำนปริมำณแผน/โครงกำร ที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน 10 กิจกรรม 
 สูงกว่ำแผน จ ำนวน  1  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.00 

ตำมแผน จ ำนวน 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80.00 
ต่ ำกว่ำแผน จ ำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.00 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน 10 
กิจกรรม 
 พอใจ จ ำนวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่พอใจ จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00  

ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของผู้ร่วมงำน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร 
จ ำนวน 11 กิจกรรม 
 ดีมำก จ ำนวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

พอสมควร จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00  

น้อย จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
 งานปฏิคมโรงเรียน 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ไม่มีตู้ในกำรจัดเก็บอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้เป็นสัดส่วน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ของบประมำณในกำรจัดซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารบุคคล 
 จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร จ ำนวน 3 งำน  กิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม  

สรุปผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ดังนี้  
 

ด้ำนกำรด ำเนินกำร เสร็จแล้ว จ ำนวน  2  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน 2  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน  4  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ด้ำนระยะเวลำ ตำมแผนงำน จ ำนวน 7  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00 
เร็วกว่ำแผนงำน จ ำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ช้ำกว่ำแผนงำน จ ำนวน  1  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 25.00 

ผลงำนด้ำนปริมำณแผน/โครงกำร ที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน 4 กิจกรรม 
 สูงกว่ำแผน จ ำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ตำมแผน จ ำนวน 4  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
ต่ ำกว่ำแผน จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน 4 
กิจกรรม 
 พอใจ จ ำนวน 4  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่พอใจ จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของผู้ร่วมงำน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร 
จ ำนวน 4 กิจกรรม 
 ดีมำก จ ำนวน 4  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

พอสมควร จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 
น้อย จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 

- ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร จ ำนวน 6 งำน  4  โครงกำร กิจกรรมย่อย 41 กิจกรรม  

สรุปผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ดังนี้  
 

ด้ำนกำรด ำเนินกำร เสร็จแล้ว จ ำนวน  16  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 39.02 
ก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน  4  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.76 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน  21  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.22 

ด้ำนระยะเวลำ ตำมแผนงำน จ ำนวน 40  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.56 

เร็วกว่ำแผนงำน จ ำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ช้ำกว่ำแผนงำน จ ำนวน  1  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 2.44 

ผลงำนด้ำนปริมำณแผน/โครงกำร ที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน 20 กิจกรรม 
 สูงกว่ำแผน จ ำนวน  2  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.00 

ตำมแผน จ ำนวน 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.00 
ต่ ำกว่ำแผน จ ำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  5.00 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำรจ ำนวน 20 
กิจกรรม 
 พอใจ จ ำนวน  7  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.00 

ไม่พอใจ จ ำนวน  13  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65.00 
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของผู้ร่วมงำน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร 
จ ำนวน 20 กิจกรรม 
 ดีมำก จ ำนวน  5  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00 

พอสมควร จ ำนวน  15  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00 
น้อย จ ำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
 งานส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นที่ไม่พอใจ สำเหตุ กิจกรรมควบคุมพฤติกรรมนักเรียนยังไม่ประสบ 
ควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร เนื่องจำกยังมีนักเรียนที่ประพฤติไม่เหมำะสมค่อนข้ำงมำก 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ครูที่ปรึกษำหรือครูประจ ำชั้นยังไม่ได้ให้ควำมร่วมมือเต็มที่ในกำรควบคุมดูแลนักเรียน 
- ระเบียบกำรลงโทษนักเรียนค่อนข้ำงอ่อน ท ำให้นักเรียนไม่เกรงกลัวจะกระท ำควำมผิด 
- วิธีกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังท ำไม่ได้เต็มที่หรือหำวิธีแก้ไขท่ีหลำกหลำย กำรให้ค ำปรึกษำ

นักเรียนที่มีปัญหำ ยังไม่ค่อยประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ครูที่ปรึกษำหรือครูประจ ำชั้น ควรมีบรรทัดฐำนในกำรดูแลนักเรียนเหมือนกัน เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ดูแลนักเรียนร่วมกัน ไม่ใช่ปล่อยเป็นหน้ำที่งำนกิจกำรนักเรียนอย่ำงเดียว 

- กำรใช้บทลงโทษนักเรียนควรเป็นไปอย่ำงเคร่งครัดพร้อมกับควำมร่วมมือผู้ปกครองให้
ควำมส ำคัญในเรื่องนี้ให้มำกๆ 



- ครูที่ปรึกษำหรือครูประจ ำชั้น ควรมีวิธีกำรในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนพฤติกรรม
ที่หลำกหลำย เพื่อให้เข้ำถึงเด็กและแก้ไขปัญหำเด็กได้ 

 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- งบประมำณกำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง ไม่เพียงพอส ำหรับอำหำรว่ำง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- จัดท ำงบประมำณเพ่ิมเติม 
 

 งานคณะสี 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- งบประมำณกิจกรรมเขตรับผิดชอบไม่เพียงพอ  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ขอสนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติม 
 

 งานสภานักเรียน 
ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นที่พอใจ สำเหตุ บำงกิจกรรมต้องอำศัยประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำก่อน ซึ่ง
ค่อนข้ำงมีปัญหำกับข้ันตอนกำรด ำเนินงำนและปัจจัยหลำยอย่ำงประกอบกัน 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- บำงกิจกรรมต้องอำศัยประสบกำรณ์ซ่ึงบำงกิจกรรมไม่เคยท ำมำก่อนต้องอำศัยคนที่เคยท ำหรือมี

ประสบกำรณ์ แต่งบำงครั้งผู้ร่วมงำนเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่จะคอยให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำ 
อีกปัจจัยคือตัวนักเรียนที่เป็นแกนน ำบำงคนขำดควำมรับผิดชอบ งำนตนเองไม่ใช่ก็ไม่ท ำ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ทุกกิจกรรมถำผู้ร่วมงำนหรือผู้เกี่ยวข้องให้ควำมสนใจคอยช่วยเหลือก็จะ ท ำให้ส ำเร็จลุล่วง และ
นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ไม่เกี่ยวกับจิตอำสำเหมือนกับทุกคน ก็จะท ำให้งำนโรงเรียน
พัฒนำขึ้นไปเรื่อยๆและเกิดประโยชน์มำกที่สุด 

 
 งานส านักงานกิจการนักเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นที่พอใจ สำเหตุ กิจกรรมบันทึกสถิติกำรเข้ำแถวหรือกำรเข้ำเรียน ยังไม่
ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกวัน 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- กิจกรรมบันทึกกำรเข้ำแถวหรือเข้ำห้องเรียน ครูผู้รับผิดชอบลืมบันทึกข้อมูล   ระบบอินเตอร์เน็ต

ขัดข้องไม่สำมำรถบันทึกได้ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ครูผู้รับผิดชอบในกำรบันทึกข้อมูล ควรตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรเช็คข้อมูล ถ้ำไม่
สำมำรถบันทึกเองได้ ควรมอบหมำยให้คนอ่ืนบันทึกแทน 

- ควรมีกำรติดตำมจำกงำนกิจกำรนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ให้สำมำรถบริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 

 



 โครงการโรงเรียนสีขาว 
ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นที่พอใจ สำเหตุ กิจกรรมด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ยังมีปัญหำด้ำนบุคลำกรในกำร
ดูแล สอดคล้อง โดยเฉพำะช่วงเวลำเรียน ท ำให้ดูแล เฝ้ำระวังไม่ทั่วถึง 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ในกำรเฝ้ำระวัง ดูแล ไม่ให้นักเรียนกระท ำผิด โดยเฉพำะบุหรี่ในโรงเรียน ยังมีปัญหำ เนื่องจำก

นักเรียนมักจะกระท ำผิดในช่วงเวลำเรียน ผู้เฝ้ำระวังโดยเฉพำะครูก็มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบในกำร
สอน ท ำให้กำรเฝ้ำระวังตำมจุดเสี่ยงต่ำงๆ ท ำได้ไม่ต่อเนื่องและท่ัวถึง จึงท ำให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
หรือมีพฤติกรรมกำสูบบุหรี่มีช่องว่ำงในกำรกระท ำผิด 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- จัดท ำตำรำงกำรออกพ้ืนที่เฝ้ำระวังตำมจุดเสี่ยงต่ำงๆ โดยใช้บุคลำกรในกลุ่มงำนและขอควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรแจ้งเบำะแส 
 

 โครงการทูบีนัมเบอร์ วัน 
ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นที่พอใจ สำเหตุด ำเนินกำร เพรำะเวลำไม่เพียงพอ บำงกิจกรรมด ำเนินกำร
แล้ว แต่ยังติดขัดในเรื่องประสบกำรณ์ท ำงำน 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- กิจกรรมกำรแข่งขันชมรมทูบีนัมวันระดับประเทศ ค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง งบประมำรบำงครั้งไม่

เพียงพอและประสบกำรณ์ท ำงำนของครูผู้รับผิดชอบมีน้อย 
- กิจกรรมกำรประเมินภำคสนำมชมรมทูบีนัมวัน ค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง งบประมำรบำงครั้งไม่

เพียงพอ 
- กิจกรรมสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันทำงจิตนักเรียนแกนน ำ รุ่น 1 ครั้งที่ 13 กำรประชุมวำงแผนค่อนข้ำง

น้อย กำรมอบหมำยงำนไม่ชัดเจน นักเรียนแกนน ำ ขำดประสบกำรณ์ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ต่อไปควรมีกำรวำงแผนเรื่องงบประมำณให้เพียงพอ  และควรมีกำรประชุมวำงแผนแบ่งงำนกัน
อย่ำงชัดเจนและนักเรียนแกนน ำควรกระตือรือร้นและมีควำมรับผิดชอบมำกว่ำนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร จ ำนวน 8 งำน  กิจกรรมย่อย 18 กิจกรรม  

สรุปผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ดังนี้  
 

ด้ำนกำรด ำเนินกำร เสร็จแล้ว จ ำนวน  5  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 27.78 
ก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน  7  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 38.89 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน  6  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ด้ำนระยะเวลำ ตำมแผนงำน จ ำนวน 16  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89 
เร็วกว่ำแผนงำน จ ำนวน  1  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.56 
ช้ำกว่ำแผนงำน จ ำนวน  1  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 5.56 

ผลงำนด้ำนปริมำณแผน/โครงกำร ที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร จ ำนวน 12 กิจกรรม 
 สูงกว่ำแผน จ ำนวน  0  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ตำมแผน จ ำนวน 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00 
ต่ ำกว่ำแผน จ ำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำรจ ำนวน 12 
กิจกรรม 
 พอใจ จ ำนวน 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่พอใจ จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของผู้ร่วมงำน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วและก ำลังด ำเนินกำร 
จ ำนวน 12 กิจกรรม 
 ดีมำก จ ำนวน 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00 

พอสมควร จ ำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00 
น้อย จ ำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
 งานความสะอาด 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- งบประมำณไม่เพียงพอ 
- ถุงด ำไม่เพียงพอ ควรแยกออกจำกโรงอำหำร 
- ปริมำณขยะเพ่ิมมำกข้ึน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ของบสนับสนุนเพ่ิมเติม 

 
 งานยานพาหนะ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- งบประมำณส ำหรับซ่อมแซมและบ ำรุงยำนพำหนะไม่เพียงพอ เพรำะยำนพำหนะเกิดปัญหำต้อง

ซ่อมแซมบ่อย 
- งบประมำณส ำหรับท ำกรมธรรม์ไม่เพียงเพียง 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ของบสนับสนุนเพ่ิมเติม 

 งานโสตทัศนูปกรณ์ 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ผู้ปฏิบัติงำนมีน้อยและต้องปฏิบัติงำนส่วนอื่นมำก 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ แยกตามกิจกรรม 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

ณ  วันที่  30  กันยายน  2562   ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 114,292 65,010 49,282  

1.1 
งำน บริหำรจัดกำรกลุม่สำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์

    

 
1.1.1 จัดป้ำยนเิทศเพื่อกำรเรียนรูก้ลุ่ม
สำระกำรเรียนรูค้ณติศำสตร์ 

645 0          645   

 1.1.2 บริหำรงำนกลุ่มสำระคณติศำสตร ์ 6,818 2,725       4,093   

1.2 
งำนพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้กลุ่ม
สำระกำรเรียนรูค้ณติศำสตร์ 

    

 1.2.1 จัดงำนสัปดำห์คณิตศำสตร ์ 3,394 0       3,394   

 
1.2.2 พัฒนำสื่อนวัตกรรมและจดั
สภำพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกระบวนกำร
เรียนรู ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณติศำสตร์ 

35,320 6,230      29,090  ใช้เงิน ICT 25,000 บำท 
ซื้อ TV  

1.3 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้รียนสูค่วำม
เป็นเลิศกลุ่มสำระคณติศำสตร์ 

       

 
ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษทำง
คณิตศำสตร์ (Math Gifted) 

39,660 35,460       4,200  ใช้เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 

 
ส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรม
ทำงวิชำกำรนอกสถำนศึกษำ (Math star) 

7,080 0       7,080   

1.4 โครงกำรค่ำยคณติศำสตร ์ม.1 21,375 20,595 780 เรียนฟรี 15 ปี 

2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนาธรรม 

53,601 13,150 40,451  

2.1 
งำนบริหำรจดักำรกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

       

 
2.1.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องส่งเสรมิ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

325 325 0  

 
2.1.2 กิจกรรมกำรปรับปรุงห้องเรยีนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

5,025 5,025 0  

 
2.1.3 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

6,786 732 6054  

2.2 
งำนพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้กำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

       

 2.2.1 กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร 636 636 0  
 2.2.2 กิจกรรมจัดกำรเรยีนรู้วิชำสงัคม 3,319 1,932 1387  



ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

ศึกษำ 

2.3 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้รียนสูค่วำม
เป็นเลิศ 

       

 
2.3.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียน ระดับช้ัน ม.5 

8,775 0 8775  

 2.3.2 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสำนงำนยี่เป็ง 20,065 0 20065  
 2.3.3 กิจกรรมเศรษฐกจิพอเพียง 500 0 500  
 2.3.4 กิจกรรมวันส ำคญั 5,600 4,500 1100  
 2.3.5 สัปดำห์อำเซียน 2,570 0 2570  
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 71,764 46,917 24,847  

3.1 งำนบริหำรจดักำรกลุ่มสำระภำษำไทย        

 
3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนำห้องศูนย์
ภำษำไทย/ห้องเรียน 

12,900 0 12900  

3.2 
งำนพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้วิชำ
ภำษำไทย 

       

 3.2.1 ผลติสื่อกำรสอน 7,143 4,755 2388  
 3.2.2 งำนพัฒนำกำรเรยีนกำรสอน 10,319 2,320 7999  

3.3 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้รียนสูค่วำม
เป็นเลิศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   

       

 
3.3.1 กิจกรรมสัปดำห์สุนทรภู่ควบคู่วัน
ภำษำไทย 

17,870 17,870 0  

 3.3.2 กิจกรรมรักกำรอ่ำน 8,510 8,510 0  

 
3.3.3 กิจกรรมส่งเสริมสู่ควำมเป็นเลิศ 
(กำรเข้ำร่วมแข่งขัน) 

3,680 2,480       1,200   

 3.3.4 ค่ำยวิชำภำษำไทย 11,342 10,982 360  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 53,278 18,363 34,915  

4.1 
งำนบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

2,592 853       1,739   

4.2 
งำนพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้กลุ่ม
สำระภำษำตำ่งประเทศ 

       

 
4.2.1 กิจกรรมกำรพัฒนำกำรเรยีนกำร
สอน 

10,481 1,654       8,827   

4.3 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้รียนสูค่วำม
เป็นเลิศกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 

       

 
4.3.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ 
และภำษำจีน 

2,490 0       2,490   

 4.3.2 กิจกรรม   “ Christmas  Day ” 5,375 0       5,375   
 4.3.3 กิจกรรม  English Day Camp 15,625 15,856         -231  งบเรียนฟรี 15 ปี 
 4.4.4 กิจกรรม “วันตรุษจีน” 3,500 0       3,500   

 
4.4.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะ อบรม  
สัมมนำ  ภำษำอังกฤษและภำษำจนี 

3,840 0       3,840   



ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

 4.4.6 Go genius English Program 8,190 0       8,190  งบเรียนฟรี 15 ปี 
 4.4.7 พี่สอนน้องท่องโลกภำษำจีน 1,185 0       1,185   
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 161,193 72,937 88,256  

5.1 
งำนบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร ์

12,737 12,737 0  

5.2 
งำนพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้กลุ่ม
สำระวิทยำศำสตร ์

       

 
5.2.1 กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์
       ม.1 

8,584 0       8,584   

 
5.2.2 กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
       ม.2 

1,995 0       1,995  

 
5.2.3 กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
       ม.3 

756 0          756   

 5.2.4 กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำ ฟิสิกส ์ 10,550 0      10,550   
 5.2.5 กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำ เคม ี 9,006 0       9,006   
 5.2.6 กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำ ชีววิทยำ 7,715 0       7,715   

 
5.2.7 กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์
กำยภำพ 

250 0 250  

 5.2.8 กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำคอมพวิเตอร ์ 570 570 0  

5.3 
โครงกำร กำรส่งเสริมควำมเป็นเลศิทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

       

 
5.3.1 จัดนิทรรศกำรวิชำกำรร่วมกับฝ่ำย
วิชำกำร 

0 0 0  

 
5.3.2 ส่งเสริมบุคคลแห่งกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร ์

800 0 800  

 5.3.3 กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 1,900 1,720 180  

 
5.3.4 พัฒนำห้องสมุดกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์

4,000 0 4000  

 5.3.5 กำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 32,750 0 32750  

 
5.3.6 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง
วิทยำศำสตร ์(ส่งนักเรยีนเข้ำร่วมเข่งขัน) 

68,580 57,910 10670 ใช้งบ ICT 33,000 บำท 

 
5.3.7 ส่งเสริมอัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร ์

0 0    

 
5.3.8 พัฒนำทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์โดยใช้แหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่น
(แม่น้ ำลี้)สู่ควำมเป็นสำกล 

1,000 0 1000  

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา     

6.1 
งำนบริหำรจดักำรกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้
ศิลปะ 

5,865 0 5865  

6.2 
งำนพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้กำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิปะ 

       



ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

 6.2.1 กิจกรรมกำรสอนวิชำศิลปะ  7,103 4,303 2800  

 6.2.2 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องดนตร ี
63,660 25,300 38360  

 

7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

117,190 74,045 45,145  

7.1 
งำนบริหำรจดักำรกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำร
งำนอำชีพและเทคโนโลย ี

       

 
กิจกรรมบริหำรวัสดสุ ำนักงำนกลุม่สำระ
กำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี

4,136 4,136 0  

 
กิจกรรมพัฒนำห้องเรียนกลุม่สำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

4,900 4,900 0  

7.2 
งำนพัฒนำกระบวนกำรจดักำรกลุม่สำระ
กำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี

       

 
7.2.1 กิจกรรมวันแสดงโครงงำน รำยวิชำ 
กำรงำนอำชีพ 

5,500 0 5500  

 7.2.2 กิจกรรมตลำดนัดหัดขำย 3,600 0 3600  

 
7.2.3 กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้งำนคห
กรรม 

8,523 5,168 3355  

 
7.2.4 กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้งำน
ประดิษฐ ์

4,333 4,333 0  

 
7.2.5 กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้งำน
เกษตร 

12,320 0 12320  

 
7.2.6 กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรงำนช่ำง 

6,865 6,865 0  

 
7.2.7 กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส ์

1,435 1,435 0  

7.3 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่ควำม
เป็นเลิศ 

       

 
7.3.1กิจกรรมกำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะ
วิชำกำร 

31,000 22,240 10760  

7.4 
โครงกำรค่ำยวิชำกำร ศิลป์สรำ้งสรรค์กำร
งำนสู่อำชีพ 

25,323 24,968 355  

7.5 โครงกำรค่ำยหุ่นยนตเ์บื้องต้น 9,255 0 9255  
      
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา     

8.1 
งำนบริหำรจดักำรกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้สุข
ศึกษำและพลศึกษำ 

2,262 2,262 0  

8.2 
งำนพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้กำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำและพล
ศึกษำ 

       

 8.2.1กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรยีนกำร 27,049 27,049 0  



ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

สอน 

8.3 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่ควำม
เป็นเลิศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศกึษำและ
พลศึกษำ 

       

 8.3.1  กิจกรรมกีฬำภำยใน 33,300 33,300 0  
 8.3.2 กิจกรรมกีฬำระหว่ำงห้องเรยีน 1,590 0 1590  

 
8.3.3 กิจกรรมส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำระดับจังหวัด/เขต/ภำค 

33,580 33,580 0 เงินรำยได ้

9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  188,454 21,074 167,380  

9.1 
งำนบริหำรวสัดุส ำนักงำนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีน 

4,278 4,278 0  

9.2 โครงกำรกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร        
 กิจกรรม เข้ำค่ำย นศท.   14,000 11,400 2600  

9.3 โครงกำรกิจกรรมลูกเสือ        
 9.3.1 กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะลกูเสือ 3,060 3,060 0  

 
9.3.2 กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ
ระดับ ม.1 

21,800 0 21,800  

 
9.3.3 กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ
ระดับ ม.2 

18,200 0 18,200  

 
9.3.4 กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ
ระดับ ม.3 

18,200 0 18,200  

 9.3.5 กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมเนตรนำร ี 12,000 0 12,000  
 9.3.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดลุูกเสือ ม.3 2,336 2,336 0  

9.4 โครงกำรกิจกรรมยุวกำชำด        
 9.4.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสด ุ 870 0 870  
 9.4.2 กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมยุวกำชำด 12,000 0 12,000  

9.5 โครงกำรกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์        
 9.5.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสด ุ 710 0 710  

 
9.5.2 กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน ์

21,000 0 21,000  

9.6 โครงกำรกิจกรรมเข้ำค่ำยจิตอำสำ 60,000 0 60,000  
10 โครงกำรพัฒนำงำนวัดผล และ GPA     
 พัฒนำงำนวัดผลประเมินผล/งำน GPA 18,213 10,450 7,763  

11 งำนทะเบียนและเทียบโอนผลกำรเรียน     
 พัฒนำงำนทะเบียน 30,387 13,697 16,690  

12 งำนแนะแนว 2,555 1,704 851  
13 งำนวิจัยและพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำ 2,344 0 2,344  

14 งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 
6,890 6,890 0 ใช้เงิน ICT ซื้อ 

notebook 16,000 
บำท 

15 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 5,060 5,060 0  



ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

16 งำนห้องสมุดโรงเรียน 70,458 17,778 52,680  
17 งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู ้     

 
โครงกำรพัฒนำศูนย์อนรุักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1,500 0 1,500  

 โครงกำรธีรกำนท์รักษ์ถิ่นเกิด 3,000 0 3,000  

 
ศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้และขยำยผล
พระรำชด ำริในสถำนศึกษำ 

7,000 0 7,000  

18 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 

721,080 309,961 411,118.75  

 
พัฒนำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

483,600 215,400 268,200  

 ค่ำเช่ำอินเตอรเ์น็ต 237,480 94,562 142,918  
19 งำนธนำคำรโรงเรียน 2,585 2,585 0  
20 งำนบริหำรจดักำรกลุ่มงำนวิชำกำร       -ใช้เงินบริหำรกลำง 1,366 

บำท 
 

 
20.1 งำนสำรสนเทศและสำรบรรณ
วิชำกำร 

15,489 11,593 3,896  

 
20.2 งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน 

2,700 0 2,700  

 20.3 งำนรับนักเรียน 15,090 0 15,090  

 
20.4 จัดซื้อหนังสือเรียนตำมนโยบำยกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำฯ 

1,210,148 1,009,400 200,748  

21 
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจดักำร
เรียนรู ้

       

 
21.1 พัฒนำบุคลำกรครูในกำรจดักำร
เรียนรูโ้ดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

21,000 0 21,000  

 21.2 ดำวรุ่งมุ่งอุดมศึกษำ 10,500 0 10,500  
 21.3 เพชรธีรกำนท์ 49,620 0 49,620  

22 
 โครงกำรส่งเสรมิสูค่วำมเป็นเลิศทำงด้ำน
วิชำกำร 

       

 
22.1 แข่งขันทักษะวิชำกำรและจดั
นิทรรศกำร 

305,780 58,280 247,500  

 22.2    มหกรรมวิชำกำร 80,910 0 80,910  

 
22.3    ค่ำยวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลศิ (ม.4,
ม.5) 

32,000 0 32,000  

 
22.4    ต่อยอดค่ำยวิชำกำรสู่ควำมเป็น
เลิศ (ม.6) 

67,800 0 67,800  

23 
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่
มำตรฐำนสำกล 

  0    

 23.1 ค่ำยวิชำกำร   0    



ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

  ระดับชั้น ม.1 ค่ำยปรับพ้ืนฐำน  24,000 20,760 3,240  
  ระดับชั้น ม.1ค่ำยคณติศำสตร ์ 40,000 20,595 19,405  

  ระดับชั้น ม.2 ค่ำยกำรงำนอำชีพฯ
และศลิปะ  

24,523 16,891 7,632  

  ระดับชั้น ม.3  O-NET 34,600 0 34,600  
  ระดับชั้น ม.4 ปรับพื้นฐำน  15,600 11,280 4,320  

  ระดับชั้น ม.4  ค่ำย English Day 
Camp 

15,625 -231 15,856  

  ระดับชั้น ม.5 ค่ำยวิชำกำร  24,600 24,600    
  ค่ำยภำษำไทย 11,342 10,982 360  
  พัฒนำผลสัมฤทธิ์ สังคม 8,755 0 8,755  
  ระดับชั้น ม.6  O-NET 21,000 21,000    
  ค่ำย  Go genius English Program 8,190 0 8,190  
  ค่ำยหุ่นยนตเ์บื้องต้น 9,255 0 9,255  
 23.2  ทัศนศึกษำแหล่งเรยีนรู ้   0    
  ระดับชั้น ม.1 32,000 0 32,000  
  ระดับชั้น ม.2 32,600 0 32,600  
  ระดับชั้น ม.3 34,600 0 34,600  
  ระดับชั้น ม.4 26,000 0 26,000  
  ระดับชั้น ม.5 24,600 0 24,600  
  ระดับชั้น ม.6 21,000 0 21,000  

24  โครงกำรนิเทศกำรศึกษำ 1,855 0 1,855  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ แยกตามกิจกรรม 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2562   ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 งำนนโยบำยและแผน     
 พัฒนำงำนนโยบำยและแผน 33,000 0 33,000  
 พัฒนำงำนส ำนักงำนงบประมำณ 12,558 8,550 4,008  
2 งำนพัสดุและสินทรัพย ์ 12,733 7,690 5,043  
 ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภณัฑ์

โรงเรียน 
70,000      70,000 0 - ใช้งบบริหำรกลำง 

- ซ่อมเครื่องพิมพ์ 3,263 
บำท 

- ซ่อมเครื่องซักผ้ำ 
1,500 บำท 

- ซ่อมเครื่องพิมพ์สำระ
วิทย์และภำษำไทย 
2,840 บำท 

- ซ่อมเครื่องท ำน้ ำเย็น 
900 บำท 

3 งำนบัญชีและกำรเงิน 29,526 29,526 0  
4 งำนควบคุมภำยใน 2,855 0 2,855  
5 งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูล

สำรสนเทศ 
7,885 7,885 0  

6 งำนเอกสำรสิ่งพิมพ์ 196,700 50,014.5 146,686.5  
7 โครงกำรโรงเรยีนสุจริต 8,625 0 8,625  
8 งำนปฏิคมโรงเรียน 21,617 19,503 2,114  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ แยกตามกิจกรรม 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2562   ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 งำนบุคคล     
 1.1 พัฒนำระบบบริหำรบุคคล 5,689 0 5,689  

 
1.2 ส่งเสริมวิชำชีพและเชิดชูเกียรติ
บุคคลำกร 

8,970 0 8,970  

 1.3 งำนมุฑิตำจติครเูกษียณอำยุรำชกำร 50,000 50,000 0 ใช้เงินไปรำชกำร 177,280  
 1.4 งำนวันส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม ่ 50,000 0 50,000  
 1.5 กำรจ้ำงบุคลำกร 2,601,180 1,052,213 1,548,967  

 1.6 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 37,500 37,430 70 ใช้งบไปรำชกำร 12,430 
บำท 

2 งำนสำรบรรณ 42,328 14,039 28,289  
3 งำนประชำสัมพันธ์ 40,343 0 40,343  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ แยกตามกิจกรรม 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2562   ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 
งำนส่งเสรมิพฤติกรรมและพัฒนำ
บุคลิกภำพนักเรียน 

4,100 0 4,100  

2 งำนส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 5,177 5,177 0  
3 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 34,900 34,260 640  
4 งำนสภำนักเรียน     

 
กิจกรรมที่ 1. จัดหำวสัดุอุปกรณ/์วัสดุกำร
ด ำเนินงำนตลอดป ี

4,037 4,037 0  

 กิจกรรมที่ 2. รดน้ ำด ำหัวคร-ูอำจำรย ์ 18,500 0 18,500  
 กิจกรรมที่ .3. พ่ีพบน้อง 1,000 1,000 0  
 กิจกรรมที่ 4. วันไหว้คร ู 7,560 7,560 0  
 กิจกรรมที่ 5. วันแม่แห่งชำต ิ 1,500 1,500 0  
 กิจกรรมที่ 6. วันเยำวชนแห่งชำต ิ 530 530 0  
 กิจกรรมที่ 7. วันพ่อแห่งชำติ 1,500 1,500 0  

 
กิจกรรมที่ 8. วันส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปี
ใหม ่

14,500 0 14,500  

 
กิจกรรมที่ 9. กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร
สภำชุดใหม ่

2,500 0 2,500  

 กิจกรรมที่ 10. ปัจฉิมนิเทศ 9,100 0 9,100  

 
กิจกรรมที่ 11. กำรอบรมต้นกลำ้
ประชำธิปไตย 

4,400 0 4,400  

 กิจกรรมที่ 12..กำรแข่งขันสภำนักเรียน 3,468 3,468 0  

5 
งำนส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
 

    

6 งำนส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 43,221 43,221    
 6.1 ประกวดมำรยำท 527 0 527  
 6.2 พบพระช ำระใจ 7,000 2,000 5,000  
 6.3 โรงเรียนคณุธรรม 8,240 0 8,240  
 6.4 1 ห้องเรียน 1 โครงงำน 24,644 21,688 2,956  
 6.5 คนดีศรีธีรกำนท์ 2,810 0 2,810  
 6.6 ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 43,221 43,221    

7 งำนคณะส ี
8,284 8,284 0 ใช้งบบริหำรกลำงเพิ่ม 

3,110 บำท 

8 
โครงกำรพัฒนำสถำนีต ำรวจจ ำลองใน
โรงเรียน 
 

6,000 6,000 0  

9 โครงกำรโรงเรยีนสีขำว 1,200 1,200 0  



ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

10 โครงกำร TO BE NUMBER ONE     
 1. กิจกรรมจดัชื้อวัสดุอุปกรณ ์  2,010 2,010 0  
 2. กิจกรรมอบรมทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ 2,000 0 2,000  

 
3. กิจกรรมสรรค์สร้ำงสุขคลำยทุกข์สู่
ชุมชน 

1,000 0 1,000  

 
4. กิจกรรม TK สรำ้งสรรค์ สำนสมัพันธ์ทู
บี  

10,000 0 10,000  

 
5. กิจกรรม ส่งใจถึงที่ ทูบีอำสำ ตำ้นภัยยำ
เสพติด 

2,000 0 2,000  

 
6. กิจกรรมประกวดเดือนดำวหนุม่สำว
ชำวทูบี (TO BE IDOL) 

5,000 -100 5,100  

 
7. กิจกรรมรวมพลคน TO BE แข่งขันร้อง
เพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร ์

8,500 0 8,500  

 
8. กิจกรรมรวมพลคน TO BE แข่ง
ขันโฟล์คซอง "คนรัก TO BE" 

3,200 0 3,200  

 
9. กิจกรรมรวมพลคน TO BE แข่งขันเต้น 
COVRE DANCE (มัธยมศึกษำ) 

5,300 0 5,300  

 
10.  กิจกรรมรวมพลคน TO BE แข่งขัน
เต้น เก่ง ดี TO BE NUMBER ONE 

3,200 0 3,200  

 
11.  กิจกรรมศึกษำดูงำน ณ จังหวัด
สกลนคร 

10,000 0 10,000  

 
12. ค่ำวัสดุกำรประกวดแข่งขันชมรมทู
บีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับยอดเพชร
ระดับประเทศ 

100,000 33,979.60 66,020.40  

 
13. ค่ำวัสดุกำรประกวดประเมินชมรมทู
บีนัมเบอร์วันภำคสนำม 

5,000 -45 5,045  

 
14. กิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงภมูิคุม้กัน
ทำงจิตนักเรียนแกนน ำ รุ่นที่ 1 ครั้งท่ี 13 

90,000 0 90,000  

 15. กิจกรรม TO BE สู่ชุมชน 5,000 0 5,000  
 16. กิจกรรม YC เพื่อนดีชั้นเรียน 0 0  0  
 17. กิจกรรม TO BE สู่ชุมชน 0 0 0  

11 โครงกำรขับขี่ปลอดภยัในสถำนศกึษำ 7,480 0 7,480  
 

 
 
 
 
 
 
 



การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ แยกตามกิจกรรม 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2562   ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 งำนอำคำรสถำนท่ี     
 1.1 กิจกรรมซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี       ใช้งบบริหำรกลำงเพิ่ม 

- ปรับปรุงห้องชีววิทยำ 
18,000 บำท 

- ท ำโครงหลังคำสแตน
เชียร ์33,535 บำท 

-  

 1.1.1 ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนท่ี 20,000 14,277 5,723 

 
1.1.2 ก ำจัดปลวกรอบบ้ำนพัก อำคำรพล
ศึกษำ   อำคำรโรงอำหำร ( 14 หลัง )     

15,000 6,000 9,000 

 1.1.3 จัดซื้อพัดลมโคจร 27,200 27,200 0  

 
1.1.4 จัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติกมีพักพิง 
(หอประชุมอินทนิล)   

62,500 0 62,500 
 

 1.1.5 ติดตั้งกระจกห้องน้ ำนักเรียน 7,000 0 7,000  

 
1.1.6 ปรับปรุงห้องน้ ำนักเรียนหญงิอำคำร 
5 (ช้ัน3) 

50,000 0 50,000 
 

 
1.1.7 ปรับปรุงห้องน้ ำนักเรียนหญงิอำคำร 
5 (ช้ัน4 ปรับปรุงท่อระบำยสิ่งปฏกิูลและ
วำงระบบโถอุจำระ) 

70,000 0 70,000 
 

 1.1.8 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำภำยในโรงเรียน 5,000 3,000 2,000  

 
1.2 กิจกรรมตกแต่งอำคำรสถำนที่ในวัน
ส ำคัญ 

10,000 7,000 3,000 
 

 
1.3 กิจกรรมกำรเตรยีมควำมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

5,500 0 5,500 
 

 
1.4 กิจกรรมดูแลรักษำภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

6,000 4,820 1,180 
 

2 งำนซ่อมแซมระบบสำธำรณปูโภค 
45,000 39,945 5,055 ใช้งบบริหำรกลำงเพิ่ม 

- ซ่อมบ่อบำดำล 25,000 
บำท 

3 งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป 1,174 0 1,174  
4 งำนยำนพำหนะ     

 
4.1 กิจกรรมซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ
ยำนพำหนะ 

30,000 30,000 0 
 

 
4.2 กิจกรรมค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

190,000 104,351 85,649.35 
 

 4.3 ประกันภัยรถยนต ์ 18,000 18,000 0  
5 งำนโภชนำกำร 37,926 37,926 0  
6 งำนท ำควำมสะอำด 37,780 27,870 9,910  
7 งำนอนำมัยโรงเรียน     
 7.1 กิจกรรมเฝ้ำระวังและป้องกันโรค 916 0 916  



ที ่ งาน/กลุ่มสาระฯ 
งบท่ีได้รับการ

จัดสรร 
งบท่ีเบิก งบคงเหลือ 

หมายเหตุ 

 7.2 กิจกรรมงำนบริกำรสุขภำพ 1,530 1,530 0  
 7.3 กิจกรรม อย.น้อย 555 0 555  
 7.5 กิจกรรมค่ำประกันอุบัติเหตุนกัเรียน 154,800 0 154,800  

8 
งำนโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

   
 

 
8.1 พัฒนำปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร
งำนโสตทัศนศึกษำ 

102,255 32,940 69,315 
 

 8.2 ปรับปรุงระบบประชำสมัพันธ์ 6,500 6,500 0  
 8.3 บริกำรงำน/กลุม่สำระตำ่งๆ 14,480 11,480 3,000  

 

 

 


