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ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 2 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 



ค าน า 
 

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    
เป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนบ้านหลังเขา ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ขอขอบคุณ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้               
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังเขา ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

 
 
                                                                          โรงเรียนบ้านหลังเขา  



รายงานผลการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

โรงเรียนบ้านหลังเขา 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

งบโครงการพัฒนาตาม Road  map  จ านวน 19 โครงการ  งบประมาณ  2,425,593.27 บาท 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งานที่รับผิดชอบ 
จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนวัสดุเพื่อ
การศึกษา 

69,413.00 69,413 - งานวิชาการ 
 

๒  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 9,000 8,600 400 งานวิชาการ 
๓ ส่งเสริมความสามารถพิเศษ 107,000 107,000 - งานวิชาการ 
๔ ห้องสมุดมีชีวิต 10,000 8,900 1,100 งานวิชาการ 
๕ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 10,000 9,950 50 งานวิชาการ 
๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
1,500 1,030 204 งานวิชาการ 

๗ พัฒนาจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 62,368 62,368 - งานวิชาการ 
๘ ส่ือเพื่อหนูน้อยสร้างสรรค์ 22,000 22,000 - งานวิชาการ 
๙ การจัดการเรียนการสอนและวัดผล

ประเมินผล 
22,000 21,580 420 งานวิชาการ 

๑o  นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานสอน
และวิจัยในช้ันเรียน 

1,000 831 169 งานวิชาการ 

11 เปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัย 10,854 10,854 - งานวิชาการ 
12 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
60,000 60,000 - งานบุคลากร 

๑๓ พัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 20,000 20,000 - งานบริหารท่ัวไป 
๑๔ พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านกรีฑา 
12,458.27 12,485 0.27 งานบริหารท่ัวไป 

๑๕ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 13,000 13,000 - งานบริหารท่ัวไป 
16 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ

พอเพียง 
1,000 - 1,000 งานบริหารท่ัวไป 

17 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 8,000 8,000 - งานบริหารท่ัวไป 
 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งานที่รับผิดชอบ 
จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑8 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

2,000 - 2,000 งานบริหารท่ัวไป 

๑9 อาหารกลางวัน 1,984,000 1,984,000 - งานบริหารท่ัวไป 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,425,593.27 2,420,011 5343.27  

 
งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  4  โครงการ  งบประมาณ  268,756 บาท  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งานที่รับผิดชอบ 
จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การบริการสารสนเทศ/ICT 17,220 17,016 204 งานวิชาการ 
2 เข้าค่ายทักษะทางวิชาการ 103,576 100,412 3,164 งานวิชาการ 
3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 101,580 - 101,580 งานวิชาการ 

4 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน 

46,380 46,380 - 
งานบริหารท่ัวไป 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 268,756 163,808 104,948  
 
งบงานประจ า  จ านวน  4  รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  437,000 บาท    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งานบริหารท่ี
รับผิดชอบ ได้รับการ

จัดสรร 
ใช้ไป คงเหลือ 

1. 
 

ค่าวัสดุ 
  - วัสดุส านักงาน 

97,000 97,000 - งานบริหารท่ัวไป 
 

2. ค่าสาธารณูปโภค 
  - ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์ 

220,000 176,595.39 43,404.61 งานบริหารท่ัวไป 

3. ค่าใช้สอย 
    - ค่าซ่อมแซมอาคารประกอบ 

30,000 35,000 - งานบริหารท่ัวไป 
 

4 ค่าตอบแทน 
- จ้างครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

90,000 90,000 - งานบุคลากร 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 437,000 398,595 43,404.61 

 

 



งบส ารองจ่าย  งบประมาณทั้งสิ้น  38,485  บาท 
ท่ี งบส ารองจ่ายโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งานบริหารท่ี

รับผิดชอบ ได้รับการจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 
1. งบส ารองจ่าย 38,485 38,485 - งานบริหารท่ัวไป 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

        การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีก าหนดไว้  

ปัญหา / อุปสรรค 

        มีโครงการท่ีไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคคิดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ข้อเสนอแนะ 

         - 

ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 

         ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

 

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


