
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี                    วันท่ี   ๓๑  มีนาคม    256๓ 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓ ไตรมาสท่ี ๑ – 
ไตรมาสท่ี ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓   
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  จ านวน  1  ชุด 

  
ตามท่ีโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖๓  

และแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ  25๖๓   โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มงาน ๔ ฝ่ายได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการตลอดระยะเวลา ๖ เดือน ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ซึ่งการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กลุ่มงาน ๔ ฝ่ายจึงได้จัดท าข้อมูลสรุปรายงาน เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานตลอดจนเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ จึงได้รวบรวมข้อมูลการใช้งบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 25๖๓ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการ
ในช่วง ๖ เดือนหลัง และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

( นางสาวพินทุสร แสงเนตร ) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

ความเห็นผู้อ านวยการ  
          ...............................................................................  
          ลงนามแล้ว 

ลงช่ือ 
          ( นางสาลินี  สุขศิริ ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓ 
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
ส่วนที่  1 สภาพปัจจุบนัโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ต้ังอยู่เลขท่ี 134 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ถึง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  มีพื้นท่ีในเขตบริการต าบลบางขุนกอง  หมู่  ๓ และ ๕ ประชากรในชุมชนพื้นท่ี
บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม  ค้าขาย  ข้าราชการและพนักงานในบริษัท 
 บุคลากรในการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๙  คน  ฝ่ายบริหาร   
๑  คน  ข้าราชการครู  ๑๑  คน  ครอูัตราจ้าง  ๕  คน  ครูต่างชาติ ๑ คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน  และช่างไม้ ๑ คน 
นักเรียนท้ังหมด  ๑๙๑  คน  มีแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง
ปฏิบัติวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องสมุด  ห้องเรียนสีเขียว  โรงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ – บริการ
น้ าด่ืมสะอาด  ห้องพยาบาล  และการดูแลสุขภาพอนามัยท่ีดีเย่ียม  รวมท้ังบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่น
สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส่วนที่  2 การด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖๓ 

วัตถุประสงค์ 
1. การจัดท ารายงานน าเสนอภาพรวมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ในช่วง ๖ เดือนแรก ระหว่างวันท่ี

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนางานภายใต้กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา  สรุปภาพรวมความส าเร็จ  ปัญหา  อุปสรรค จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 25๖๓  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ช่วง ๖ 
เดือนหลัง ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในปีงบประมาณ 25๖๓  ต่อไป 

ขอบเขต 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 25๖๓  ระยะเวลา ๖ เดือน วันท่ี 1 

ตุลาคม 25๖๒ ถึงวันท่ี 3๑ มีนาคม 25๖๓ 
2. การรายงานเป็นการสรุปผล  การด าเนินงานในด้านผลงานและงบประมาณการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  ประชุมช้ีแจงมอบหมายการด าเนินงานจัดท าประเมินผลตามรูปแบบ 

ท่ีก าหนด 
2. คณะกรรมการด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มงานตามเวลาท่ีก าหนด 
3. จัดพิมพ์เอกสารรายงานผลด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖๓  ในช่วง ๖ เดือนแรก 

ระหว่างวันท่ีวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 



เอกสารทีเ่กี่ยวข้องประกอบการประเมนิผลการด าเนนิงาน 
การจัดสรรเงนิงบประมาณแผนปฏบิตักิารปี  25๖๓ 

) 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
1 ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๓ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน และเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
และสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยยึดหลักตามยุทธศาสตร์การบริหาร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ในการบริหาร 
  ยุทธศาสตร์ที่  1     ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคง 
  ยุทธศาสตร์ที่  2     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3     พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4     สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ   
ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  5     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคง  
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

1.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

1.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

1.4 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.5 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

1.6 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 

1.7 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

1.8 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

2.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

2.5 โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู ้
2.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.8 โครงการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 



2.9 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 

2.10 โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

2.11 โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

2.12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.13 โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

2.14 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

2.15 โครงการ STEM Education 
2.16 โครงการโรงเรียนสีขาว 
2.17 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

2.19 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

2.20 โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) 
2.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท. 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

3.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

3.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.4 โครงการการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

4.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

4.5 โครงการโรงเรียนสีขาว 

4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

4.7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.8 โครงการอาหารกลางวัน 

4.9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

4.10 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 



4.11 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
4.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 

4.13 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 

4.14 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท 

ยุทธศาสตร์ที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

5.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 
5.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

5.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

5.5 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

5.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 
5.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
5.9 โครงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้งบประมาณ 
5.10 โครงการปรับปรุงอาคารและสถานท่ีและภูมิทัศน์ 
5.11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5.12 โครงการโรงเรียน วัด บ้าน ประสานใจ 
5.13 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
5.14 โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 
5.15 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
5.16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
5.17 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
5.18 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5.19 โครงการปรับปรุงห้องประชุมเกียรติยศ 
5.20 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
 
 
 



รายการงบประมาณ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) โรงเรียน
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ปีงบประมาณ 2563  ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- อนุบาลปีท่ี 2 (19 คน x 1,700 บาท) 
- อนุบาลปีท่ี 3 (24 คน x 1,700 บาท) 

 
73,100 

 
 

32,300 
40,800 

 
1,700 บาท 

ต่อคน 
ต่อป ี

2 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (22 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 (24 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (36 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 (19 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (36 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (29 คน x 1,900 บาท) 

 
315,400  

 
 

41,800 
45,600 
68,400 
36,100 
68,400 
55,100 

 
1,900 บาท 

ต่อคน 
ต่อป ี

3 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

(203 คนx20บาทx200 วัน) 

 
812,000 

 
20 บาท/คน/วัน 

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) 
     -     ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 5 คน x 15,000 บาท  
     -     ค่าจ้างครูต่างชาติ 1 คน x 59,000 บาท  

 
900,000 
531,000 

 
12 เดือน 
9 เดือน 

5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
- ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน      
1 คน x 15,000 บาท  

 
180,000 

 
12 เดือน 

6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
- รายได้สถานศึกษา 

 
77,100 

-ค่าสนับสนุนการศึกษา 
-เงินบริจาค 

รวม 2,888,600  
 
 
 
 



การจัดสรรงบประมาณ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2563 ดังนี ้

รายการ งบประมาณเงินอุดหนุน หมายเหตุ 
จ านวน (บาท) ร้อยละ  

1.งานด าเนินการ 
  1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
  1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  1.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 
  1.5 งบกลาง 

 
170,680 
43,000 
6,600 

40,000 
16,820 

 
61.60 
15.52 
2.38 

14.43 
6.07 

* ค่าสาธารณูปโภค 
100,000 บาท 

 

รวม 277,100 100  
 

การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 

 อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2563 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) ครั้งท่ี 3 /2562 วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได้
สถานศึกษา 

อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 13,000   
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3,000   
3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 32,600   
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 45,610   
5 ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 7,200   
6 ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 5,000   
7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1,000   
8 พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 1,000   
9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,250   

10 ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 8,200   
11 ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 8,000   
12 อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 2,000   
13 จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 4,000   
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8,420  95,290 

(งบเรียนฟรี 15 ปี) 
15 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 6,400  20,000 

(งบเรียนฟรี 15 ปี) 



ท่ี 
โครงการ งบประมาณ (บาท) 

 
อุดหนุนราย

หัวฯ 
รายได้

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  262,891 

(งบเรียนฟรี 15 
ปี) 

- ค่าหนังสือ
เรียน 
121,391 
- ค่าอุปกรณ์
การเรียน 
71,000 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
70,500 
 

17 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 5,000  5,000 
(บ.เฉาก๊วยชากังราว) 

18 STEM Education 3,000   
19 โรงเรียนสีขาว 2,000   
20 โรงเรียนประชารัฐ 4,500  89,225(CP 

ALL) 
21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่าน

ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
4,000   

22 โรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม 1,500   
23 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 3,000   
24 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
1,000   

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 170,680  472,406 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 2,000   
2 การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้

งบประมาณ 
1,600   

3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 3,000   
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 6,600   
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 พัฒนาวิชาชีพ 40,000   
2 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   30,000 
3 การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย 3,000   



กระบวนการ (PLC) 
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล 43,000  30,000 

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ (บาท) 

 
อุดหนุนราย

หัวฯ 
รายได้

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
1 ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีและปรับภูมิทัศน์ 10,000 30,000 350,000 
2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2,000   
3 วันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 6,000   
4 โรงเรียน วัด บ้าน ประสานใจ 2,000   
5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000 20,300 

(ประกัน) 
 

6 อาหารกลางวัน   812,000
(อบต.) 

7 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 2,000   
8 สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,500   
9 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   25,000(สหกร

ณ์) 
10 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 6,000  16,743 

(หนังสือเรียน) 
11 จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 1,000  120,000 

(ทุนการศึกษา) 
12 พัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา 2,000   
13 ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 2,500   
14 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 100,000* 30,000  
15 โรงเรียนปลอดขยะ 2,000   
16 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 2,000   
17 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   9,250 (สพป.) 
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 140,000 80,300 1,332,993 
งบกลาง 
1 งบส ารองจ่าย 16,820   

รวมงบประมาณงบกลาง 16,820   
รวมงบประมาณทั้งหมด 377,100 80,300 1,835,399 

2,292,799 
    
   



การใช้งบประมาณตามโครงการ 

ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ ได้ด าเนินการตามแผนโดยใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

กลุ่มงาน 
งบประมาณ (บาท) เบิกจา่ย 

คงเหลือ 
อุดหนุนฯ รายได้ฯ อื่น ๆ รวม(บาท) (บาท) ร้อยละ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

173,680 - 472,406 646,086 188,244.30 29.14 457,841.70 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

6,600 - - 6,600 0 0 6,600 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

43,000 - 30,๐๐๐ 73,000 45,380 62.16 27,620 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

140,000 80,300 1,332,993 1,553,293 797,905.20 51.37 755,387.80 

 จากตาราง การด าเนินการตามแผนโดยใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในช่วงไตรมาสท่ี ๑ และ ไตรมาส
ท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พบว่า สามารถด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ได้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในส่วนของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนตามโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการส่ังซื้อแล้ว แต่การส่งมอบสินค้ายังไม่เรียบร้อย
จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณในส่วนนี้ จึงท าให้กลุ่มบริหารงบประมาณไม่มียอดการเบิกจ่าย 



สรปุงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 



 

  



 



 



 



 



 
 

                    

 
 

 



สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิาร  ประจ าปี  25๖๓ 
ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ และ ไตรมาสท่ี ๒ แบ่งการใช้งบประมาณ
ตามกลุ่มบริหารงาน ๔ ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่ม
บริหารทั่วไป ภาพรวมการใช้งบประมาณท้ัง ๔ กลุ่มงาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน ๒,๒๗๘,๙๗๙ บาท ใช้ไป 
๑,๐๓๑,๕๒๙.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๔ เมื่อพิจารณารายกลุ่มบริหารงาน พบว่า กลุ่มบริหารงานบุคคล ใช้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไปมากท่ีสุด โดยใช้ไป ๔๕,๓๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๖ รองลงมากลุ่มบริหารท่ัวไป 
ใช้ไป ๗๙๗,๙๐๕.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๙ รองลงมากลุ่มบริหารวิชาการ ใช้ไป ๑๘๘,๒๔๔.๓๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๙.๑๔ และกลุ่มบริหารงบประมาณ ยังไม่มีการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐  

โรงเรียนได้จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  ตามท่ี
หลักสูตรแกนการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  ทุกโครงการด าเนินกิจกรรมในช่วงไตรมาสท่ี ๑ และ ไตรมาสท่ี ๒ เป็นท่ี
เรียบร้อยและประสบผลส าเร็จด้วยดี  จากความร่วมมือของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน แม้
จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า-๑๙  ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศปิดการเรียนการสอน
เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ทางโรงเรียนได้ด าเนินการทุกกิจกรรมในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วงทุกกิจกรรม 
 
ปัญหา / อุปสรรค 

 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ให้กลุ่มบริหารงานท้ัง ๔ กลุ่มงานก ากับ ติดตามการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติในแต่ละไตรมาสอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี 
  

 

  (นางสาวพินทุสร แสงเนตร) 
                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
ความเห็นผู้อ านวยการ  
          ...............................................................................  
          ลงนามแล้ว 
 
     (นางสาลินี สุขศิริ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมถ์) 
 
 



 


