
 

 
 

สรุปโครงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



                                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
ที่ พิเศษ/2564                                 วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.2564 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
    ตามท่ีโรงเรียนประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563  นั้น       
             บัดนี้การจัดโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการพัฒนาในการจัดโครงการในครั้งต่อไป รายละเอียด ตามเอกสารดังแนบ 
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                      ลงชื่อ ..............................................ผู้รายงาน 
                                                                ( นางศิริวัลย์  ปรุงศักดิ์) 
                                                       ครูช านาญการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 ความเห็นของผู้บริหาร 
........................................................... ............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. .......................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................ ............................................................................................................ . 
                                                           
                                                      ลงชื่อ......................................... 
                                                                นายสมชาย ถนอมวงศ์ 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



ชื่อโครงการ      บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน          บริหารงบประมาณ  

สนองตามยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                                         (7)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

สอดคล้องกับ   ส.ว.ย.โมเดล  ข้อ สง่างาม  วิชาการเปี่ยม ยอดเยี่ยมเยาวชน 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพุทธ  

ระยะเวลาด าเนินการ    1 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบ       นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ / นางสาวฐิติมา ไสยโสภณ / นายชัยพล  ยมจันทร์ 

สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล          

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ ซึ่ง

ประกอบด้วยการปฏิรูประบบบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นส าคัญ งานการเงิน 

พัสดุ เป็นงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนาสถานศึกษา ทั้งระบบประสบความส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการ

พัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงาน การเงิน-พัสดุ ให้สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเสริมสร้างแนวทางการบริหารงานการเงิน-พัสดุให้มีประสิทธิภาพ และด าเนินไปด้วย 

ความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

3. เป้าหมายและการด าเนินงาน 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       3.1.1 ด าเนินงานด้านการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

แก่นักเรียนทุกคน 

       3.1.2 โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนครบถ้วน           

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       3.2.1 ด าเนินงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย 

       3.2.2 ด าเนินงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 

 

 



4.  กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน /ผู้ปกครอง/ บุคลากรทางการศึกษา 

5.  กิจกรรมปฏิบัติ  

                             กิจกรรม             ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการ ครูศิริวัลย์ 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ครูชัยพล /ครูศิริวัลย์ 

3. บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครูชัยพล /ครูวรากร 

4. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ครูชัยพล /ครวูรากร 

5. หัวหน้าโครงการแต่ละโครงการเสนอขออนุมัติ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

6. ส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ครูศิริวัลย์ /หัวหน้าโครงการ 

7. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่เสนอ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

8. สรุปผลการด าเนินงาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

9. รายงานผลการด าเนินงาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

6.งบประมาณ  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ค่าตอบแทน

วิทยากร 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดท าโครงการ/

แผนปฏิบัติการ 

- 2,000 1,000 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์/ 

 บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

- 21,000 441,000 

 

3. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียน  

อาคารประกอบ 

- 30,000 50,000 

4. หัวหน้าโครงการเสนอขออนุมัติ - - - 

5. ส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ตามแผน 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

6. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 



รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ค่าตอบแทน

วิทยากร 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

7.  สรุปผลการด าเนินงาน - - - 

8. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

- - - 

รวม - 53,000 492,000 

แผนการด าเนินงาน 

             ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2561 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดท า

โครงการ /แผนปฏิบัติการ  

           

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์/ 

บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 

           

           

3. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบ 

           

4. หัวหน้าโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 

           

5.ส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ 

           

6.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 

           

7. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

           

8. รายงานผลการด าเนินงาน            
7.  ทรัพยากร 

 6.1  นักเรียน /ผู้ปกครอง/ บุคลากรทางการศึกษา 

 6.2  งบประมาณตามโครงการ   

8.  การประเมินผล 

 7.1  วัดและประเมินผลจากบัญชีการรับ-จ่าย 

          7.2  วัดและประเมินผลจากบันทึกสรุปโครงการ 



9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนครบทุกคนส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหาร

การจัดการที่มีประสิทธิภาพตามโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้อง   

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 

................................................... 
 

.................................................. 

(นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 
คร ู ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
.................................................... 

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



บันทึกผลการท ากิจกรรม 
    ที ่ กิจกรรม /สิ่งที่ต้องการวัด /

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

ส.ว.ย.โมเดล และมาตรฐาน
การศึกษา 

     1 ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดท า
โครงการ /แผนปฏิบัติการ 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
มีคุณครูเข้าประชุม  
จ านวน25 คน  

 สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล 
 ว:วิชาการเปี่ยม ผู้บริหารมีคุณภาพ  
ครูมีคุณภาพ 
 

     2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์/
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ประมาณการไว้ 462,000 
บาท ใช้เงินไปทั้งสิ้น 
697,505.10 ซึ่งไม่เพียงพอ 
 

 

     3 ค่าใช้สอยตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
 

ประมาณการไว้ 1,935,100
บาท ใช้เงินไปทั้งสิ้น
1,607,852.26  บาท  
ซึ่งเพียงพอ 

 

     4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
 

การใช้งบประมาณ จากสพฐ.  

     5 หัวหน้าโครงการแต่ละ
โครงการเสนอขออนุมัติ 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล 
 ว:วิชาการเปี่ยม ผู้บริหารมีคุณภาพ  
ครูมีคุณภาพ 

     6 ส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ 
 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

     7 ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการที่เสนอ 
 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล 
 ว:วิชาการเปี่ยม ผู้บริหารมีคุณภาพ  
ครูมีคุณภาพ 

     8 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   
 

     9 สรุปผลการด าเนินงาน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 

    10 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 

 
 
 
 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 ปีการศึกษา 2563  (พฤษภาคม 63 -มีนาคม 64) 

ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จริง คงเหลือ หมายเหตุ 

1.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิผลยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1.จัดประชุมครูวิเคราะห์ผู้เรียน/
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

10,000 -   

ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 

  2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 7,000       380.00    
  3.พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี 

100,000 
   

66,551.00  
  

  4.กิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
90,000 

   
30,282.66  

  

  5.กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการก่อนสอบ 
NT และ O-NET ป.3 และ ป.6 50,000     5,316.00    

  6.พัฒนาผู้เรียนอัจฉริยภาพ (ด้วย 
STEM EDUCATION) 5,000     

  7.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 40,000 

   
13,808.13  

  

  8.สรุปผล/รายงานผลการจัดท า
โครงการ 10,000     

รวม 
312,000 

 
116,337.79  

 
195,662.21  

2.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการคิด 

1.จัดกิจกรรมการสอนทักษะกระบวนการคิด
ในวิชาคณิตศาสตร์ (ป.1-6) 2,000     

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.การจัดการเรียนการสอนทักษะ
ภาษาไทย 2,000     

รวม 
4,000  -  

    
4,000.00  

3.โครงการห้องสมุด
มีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัย
รักการอ่าน 

1.จัดซื้อหนังสือส าหรับนักเรียนไว้ใน
ห้องสมุด 20,000     

ใช้เกิน
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 

  2. ปรับปรุงห้องสมุด 
10,000 

   
65,840.00  

  

  3. ส่งเสริมการอ่าน 10,000     
  4.สัปดาห์ห้องสมุด 5,000     
  5. พัฒนาทักษะสู่การแข่งขัน 1,000     

รวม 46,000  65,840.00   19,840.00  
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4.โครงการฝึกทักษะ
อาชีพเพ่ิม
ประสบการณ์ชีวิต 

1.กิจกรรมสร้างอาชีพ  

11,000     

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

  2.กิจกรรมหนูน้อยฝึกขายมุ่งหมาย
อาชีพ 

         1,000      

  3.กิจกรรมเตรียมพร้อมซ้อมแข่ง 11,500     
รวม 

23,500             -    
      

23,500  
5.โครงการ Daily 
Bilingual 

1.กิจกรรม  language small talk 
1,000     

ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 

  2.กิจกรรม Christmas 9,000     3,675.00    
  3. กิจกรรม All about chinese 1,000       401.00    
  3.กิจกรรม  Intensive English 

Situation 6,000     

  4.กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 2,000     

รวม 
19,000 

    
4,076.00  

  
14,924.00  

6.โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

1.กิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 

2,000     2,409.00    

 
ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี
ขอไว้ 

  2.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 4,000       
  3.กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน 120,000 
   

73,000.00  
    

  4.กิจกรรมอบรมวิปัสนากรรมฐาน 
41,400 

   
17,768.50  

    

  5.กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต 1000       
  6.กิจกรรมน านักเรียนเข้าฟังธรรมที่วัด

ทุกวันพระ 4,000     2,850.00      

  7. กิจกรรมลูกส.ว.ย.จิตอาสา 1000       
  8. กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 21,300       
  9. กิจกรรมอบรมธรรมศึกษา 

61,600 
   

16,368.00  
    

  10.กิจกรรมอาจาริยบูชาหลวงปู่มั่น 1000       



ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 ปีการศึกษา 2563  (พฤษภาคม 63 -มีนาคม 64) 
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  11. การประเมินผล 1000       
รวม 258,300 112,395.50  145,904.50    

 
7.โครงการ ส.ว.ย. 
รักษ์โลก 

1.กิจกรรมบูรณาการพลังงานสู่แผนการ
เรียนรู้ 

500 
    

ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 

  2.กิจกรรมประกวดค าขวัญวัน
สิ่งแวดล้อม 

500     

  3.กิจกรรมส.ว.ย. รักษ์โลก News 1000     
  4. กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้ 500     
  5.กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 500     

  6. กิจกรรมลดพลังงานสู่ชุมชน 500     

  7.กิจกรรมโรงเรียนคัดแยกขยะ 500     
  8.กิจกรรม 1A 3R พาโลกสวย 500     
  9.กิจกรรมเศษอาหารสารพัดประโยชน์ 1,000     
  10.กิจกรรมบ่อดักตักไขมัน 200     

  11. กิจกรรมสายตรวจส ารวจน้ า 500     

  12.กิจกรรมห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน      1,000.00      

  13.กิจกรรมทางเดียวไปด้วยกัน 500   - 

  14.กิจกรรมค่ายพลังงาน 4,000     
  15.กิจกรรมบ ารุงรักษายึดหลัก 3 อ 5,000     

รวม 
16,700 

      
784.50  

  
15,915.50  

8.โครงการสุขภาพดี 
ชีวีมีสุข 

1. New normal 
7,000    3,545.00    

ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 

2.กีฬาสี ส.ว.ย. เกมส์ 35,000     
  3.ต่อต้านยาเสพติด 500     
  4.เฝ้าระวังและควบคุมโรค 500     1,270.00    
  5.ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 500     
  6.ตรวจสุขภาพนักเรียน 500       100.00    
  7.ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล

อาหาร 
500     
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  8.ห้องพยาบาล 5,000     9,259.00    
  9.หนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 500     

รวม 50,000  14,174.00  35 ,826 
  

    
9.เพาะต้นกล้า
เยาวชนศิลปิน          
( ดนตรี– นาฏศิลป์
และการละคร) 

1. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 4,000     1,500.00    

ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 

2.วันแม่แห่งชาติ  ฯ 4,000     
  3.มุทิตาคุรุปูชนีย์ ศรี ส.ว.ย. 4,000     
  4.ค่ายเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชนคน

ศิลปิน (นาฎศิลปิไทย)                    
6,000 

    

  5.ค่ายเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชนคน
ศิลปินไทย (ดนตรีไทย) 

6,000     

  6.งานการกุศล ฯ   8,000     
รวม 32,000 1,500.00   30,500.00  

10.โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

2,000     

ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 

  2.กิจกรรมการเก็บข้อมูลและคัดกรอง
นักเรียนรายบุคคล 1,000       567.00    

  3.กิจกรรมจัดหา จัดสรรทุนการศึกษา 6,000     7,849.00    
  4.กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 5,000     1,107.00    

รวม 14,000    9,523.00     4,477.00  
11.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารทั่วไป 

1.งานธุรการ 1,000    4,460.10 

  

 ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้  

  2.ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 1,000     
  3.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000       589.00    
  4.การดูแลอาคารสถานที่

สภาพแวดล้อม 
50,000 

   
39,830.80  

  

  5.การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 1,000     
  6.งานประชาสัมพันธ์ 15,000     3,414.42    
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  7.การประสานงานกับบุคคลภายนอก 
35,000 

   
13,189.00  

  

  8.การจัดระบบการควบคุมภายใน 1,000     
  9.งานบริการสาธารณะ 10,000     
  10.งานยานพาหนะ 25,000   14,132.35      

รวม 
140,000 

  
75,615.67  

 64,384.33  
  

12.โครงการบริหาร
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดท า
โครงการ/แผนปฏิบัติการ 3,000     

ใช้เกิน
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 

  2.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
462,000 

 
697,505.10  

  

  3.บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
80,000 

   
96,782.00  

  

รวม 
545,000 

 
794,287.10  

-
249,287.10  

13.โครงการความ 
สัมพันธ์ บ้าน ชุมชน 
วัด โรงเรียน (บวร) 

1.วันไหว้ครู 3,000 

    

ใช้เกินกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 

  2.วันเข้าพรรษา (แห่เทียน) 5,000     5,101.00    
  3.วันแม่แห่งชาติ 3,000     
  4.วันลอยกระทง 5,000     4,931.00    
  5.วันพ่อ/วันเฉลิมพระชนมฯ 

3,000 
   

13,700.00  
  

  6.วันขึ้นปีใหม่ 5,000     
  7.วันเด็กแห่งชาติ 10,000     
  8.วันมาฆบูชา 3,000     
  9.วันประเพณีที่วัดและชุมชนจัดขึ้น 3,000     9,486.00    
  10.ประชุมผู้ปกครอง 5,000     3,590.00    
  11.ประชุมคณะกรรมการการศึกษา 2,000     7,722.00    
  12.ร่วมแสดงยินดี /มุทิตาจิต 

30,000 
   

42,932.00  
  

รวม 
77,000 

  
87,462.00  

                       
-10,462.00  
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14.โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. ประชุมวางแผน 2,500     

ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 

  2. ด าเนินการตามแผน 
185,000 

 
125,628.00  

  

  3. ก ากับติตดาม 500     
  4. ประเมินผล 500     

รวม 
188,500 

 
125,628.00  

 62,872.00  

15.โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดอบรมครูเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 1,000     

ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้ 
  2.ติดตามการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง

ต่อการพัฒนาคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

1,000     

  3.สรุปผล/รายงานผลการจัดท า
โครงการ 1,000     

รวม 3,000      3,000.00  
16.โครงการพัฒนา
ผู้เรียน 

1.กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
เนตรนารี 56,600 

   
55,568.70  

    

  
 

  
   

73,850.00  
    

            
  4.กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน

ส่งเสริมประชาธิปไตย 2,500       

  5.กิจกรรม Day Camp 2,000       
  6.สรุปผลโครงการ 500       

รวม 
168,600  29,418.70  

 
139,181.30  
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17.โครงการส่งเสริม
ทักษะการแสวงหา
ความรู้สู่การพัฒนา
ตนเอง 

1.กิจกรรมอ่านคล่อง  เขียนคล่อง    
อ่านออกเขียนได้ 

4,000       810.00    

 ใช้น้อยกว่า
งบประมาณท่ี

ขอไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3,000     
  3. สัปดาห์รักษ์ไทยห้องสมุด  6,000     
  4.ค่ายพัฒนาสวดโอ้เอ้วิหารราย 15,000     

รวม 
 

23,500      810.00   22,690.00  

18.โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

1.ประชุมผู้ปกครอง 
2,000     

 
รวม 2,000 

 
2,000 

19.โครงการโรงเรียน
สุจริต 

1.จัดประชุมครู  
3,300     

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

  2.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน 1,500     

  

3.ค่าของรางวัลส าหรับนักเรียนท าดี/ผู้
ชนะโครงงาน 

1,200     

  4.กิจกรรมรณรงค์ 1,000     

รวม 7,000       7,000.00  
20.โครงการ ส.ว.ย.
พอเพียง 

1.กิจกรรม ส.ว.ย.พอเพียงห้องเรียนติด
ดาว 2,000     

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ   2. กิจกรรม ส.ว.ย.พอเพียงการออม 3,000     

รวม 
5,000   

    
5,000.00  

 
ปัญหาอุปสรรค 
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