
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  โรงเรียนบ้านหลังเขา 
ในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

งบโครงการพัฒนาตาม Road  map  จ านวน  24  โครงการ  งบประมาณ     3,093,510  บาท  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  งานบริหารท่ี

รับผิดชอบ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
๑ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 - 2,000 วิชาการ 
2 จัดการเรียนรู้และวัดผลและประเมินผล 18,000 - 18,000 วิชาการ 
3 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนและวัสดุ

อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการศึกษา 
68,740 30,000.00 38,740 

 
วิชาการ 

4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  31,000 - 31,000 วิชาการ 
5 ห้องสมุดมีชีวิต 10,000 - 10,000 วิชาการ 
6 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 10,000 6,900 3,100 วิชาการ 
7 นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานสอน

และการวิจัยในช้ันเรียน 
2,000 2,000 - วิชาการ 

8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2,000 - 2,000 วิชาการ 

10 เปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัย 10,000 - 10,000 วิชาการ 
11 ส่ือเพื่อหนูน้อยสร้างสรรค์ 25,000 25,000 - วิชาการ 
12 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 70,600 66,000 4,600 วิชาการ 
13 ปรับปรุงท าเนียบบุคลากรและโครงสร้าง

การบริหาร 
10,000 - 10,000 บุคลากร 

14 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

30,000 - 30,000 บุคลากร 

15 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 10,000 - 10,000 บริหารท่ัวไป 
16 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
500 - 500 บริหารท่ัวไป 

17 พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา 

5,870    4,500 1,370 บริหารท่ัวไป 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

งานบริหารท่ี
รับผิดชอบ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ  
18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 7,500    - 7,500    บริหารท่ัวไป 
19 อาหารกลางวัน 1,884,000 1,217,440 666,560 บริหารท่ัวไป 
20 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 500 - 500 บริหารท่ัวไป 
21 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
40,000 40,000 - บริหารท่ัวไป 

22 ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5,000 -       5,000 บริหารท่ัวไป 

23 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ระดับปฐมวัย 

42,800 42,800 - บริหารท่ัวไป 

24 พัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 20,000 -  บริหารท่ัวไป 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,973,510 1,434,640 850,870 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  งานบริหารท่ี

รับผิดชอบ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน 
 
โครงการทัศนศึกษา 
   
โครงการเข้าค่ายทักษะทางวิชาการ 
 
โครงการการบริการสารสนเทศ/ICT 
 

50,000 
 
 

130,000 
 

116,478 
 

20,000 

     24,450  
 
 

91,600 
 

57,641 
 
- 

     25,550 
 
 

38,400 
 

58,837 
 

20,000 

บริหารท่ัวไป 
 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 316,478 173,691 142,787 

 

 

 
 



งบงานประจ า  จ านวน  4  รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  68,692.28  บาท   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

งานบริหารท่ี
รับผิดชอบ 

ได้รับการ
จัดสรร 

ใช้ไป คงเหลือ 

1 ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุส านักงาน 

 
65,000 

 
19,814 

 
45,186 

 
บริหารท่ัวไป 

2 ค่าสาธารณูปโภค 
  - ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์ 

 
200,000 

        
73,505.42  

 
126,494.58 

 
บริหารท่ัวไป 

3 ค่าใช้สอย 
 - ค่าซ่อมแซมอาคารประกอบ 

 
30,000 

                   
30,000 

 

 
- 

 
บริหารท่ัวไป 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 68,692.28 123,319 171,681 

 

งบส ำรองจ่ำย  งบประมำณทั้งสิ้น   57,390  บาท  

ท่ี งบส ำรองจ่ำยโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

งานบริหารท่ี
รับผิดชอบ 

ได้รับการ
จัดสรร 

ใช้ไป คงเหลือ 

1. งบส ารองจ่าย 57,390   54,600 2,790 บริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบโครงการพัฒนาตาม Road  map  จ านวน 10  โครงการ  งบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา ) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) งานบริหารท่ี

รับผิดชอบ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
1 การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
10,000 -  วิชาการ 

2 จัดจ้างครู 321,300 132,214 189,086 บริหารท่ัวไป 
3 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 13,210 3,210 10,000 บริหารท่ัวไป 
4 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
4,000 - 4,000 บริหารท่ัวไป 

5 พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา 

10,000 - 10,000 บริหารท่ัวไป 

6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000 - 10,000 บริหารท่ัวไป 
7 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000 - 3,000 บริหารท่ัวไป 
8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
728,000 247,270 480,730 บริหารท่ัวไป 

9 ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5,000 - 5,000 บริหารท่ัวไป 

10 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 10,000 - 10,000 บริหารท่ัวไป 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,114,510 382,694 721,816 

 

 
(ลงช่ือ)                              ผู้รายงาน 
         (นางสาวณัฐชยา  ชิดเช้ือ)      
   
             
              (ลงช่ือ)                                       รับรองข้อมูล 
                 (นางบุรินทร์  นุ่นขาว) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา 
 


