
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ที่                    วันที่   ๓๑  มีนาคม    2565 

เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ ๑ – 
ไตรมาสที่ ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5) 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖5   
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5)  จ านวน  1  ชุด 

  
ตามที่โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖๓  

และแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ  25๖5   โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มงาน ๔ ฝ่ายได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการตลอดระยะเวลา ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5  ซึ่งการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กลุ่มงาน ๔ ฝ่ายจึงได้จัดท าข้อมูลสรุปรายงาน เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานตลอดจนเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ จึงได้รวบรวมข้อมูลการใช้งบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 25๖5 ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการ
ในช่วง ๖ เดือนหลัง และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖5 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

( นางสาวพินทุสร แสงเนตร ) 

                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

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

ลงชื่อ 
          ( นายสนั่น ไชยหงษ ์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖5 
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5) 

 
ส่วนที่  1 สภาพปัจจุบันโรงเรียนวดับางไกรนอก (แย้มพร้อมอปุถัมภ)์ 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 134 
หมู่ที่ 3 ต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีพื้นที่ในเขตบริการต าบลบางขุนกอง  หมู่  ๓ และ ๕ ประชากรในชุมชนพื้นที่
บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม  ค้าขาย  ข้าราชการและพนักงานในบริษัท 
 บุคลากรในการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๙  คน  ฝ่าย
บริหาร  ๑  คน  ข้าราชการครู 7  คน  ครูอัตราจ้าง  4  คน  ครูต่างชาติ ๑ คน นักเรียนทั้งหมด  ๑73  คน  
มีแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องสมุด  ห้องเรียนสีเขียว  โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ – บริการน้ าดื่มสะอาด  
ห้องพยาบาล  และการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีเยี่ยม  รวมทั้งบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ส่วนที่  2 การด าเนินการจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 25๖๓ 

วัตถุประสงค ์
1. การจัดท ารายงานน าเสนอภาพรวมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ในช่วง ๖ เดือนแรก 

ระหว่างวันที่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5 เพื่อพัฒนางานภายใต้กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  สรุปภาพรวมความส าเร็จ  ปัญหา  อุปสรรค จากการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖5  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  ช่วง ๖ เดือนหลัง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 ใน
ปีงบประมาณ 25๖5  ต่อไป 

ขอบเขต 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 25๖5  ระยะเวลา ๖ เดือน วันที่ 

1 ตุลาคม 25๖4 ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 25๖5 
2. การรายงานเป็นการสรุปผล  การด าเนินงานในด้านผลงานและงบประมาณการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  ประชุมชี้แจงมอบหมายการด าเนินงานจัดท าประเมินผลตามรูปแบบ 

ที่ก าหนด 
2. คณะกรรมการด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มงานตามเวลาที่ก าหนด 
3. จัดพิมพ์เอกสารรายงานผลด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 25๖๓  ในช่วง ๖ เดือนแรก 

ระหว่างวันที่วันที่ 1 ตลุาคม 25๖4 ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 25๖5 รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 



เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
การจัดสรรเงินงบประมาณแผนปฏิบัติการปี  25๖5 

) 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
1 ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
และสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยยึดหลักตามยุทธศาสตร์การบริหาร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ในการบริหาร 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1     ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 2     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 3     พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 4     สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ   
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 5     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  

ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  ด้านการจดัการศึกษาเพือ่ความมั่งคง  
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

1.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

1.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

1.4 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.5 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

1.6 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินจิคุณธรรม 

1.7 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

1.8 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  พฒันาคณุภาพผู้เรียน 
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

2.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

2.5 โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 
2.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 



2.8 โครงการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

2.9 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 

2.10 โครงการส่งเสริมการศึกษาสูม่าตรฐานสากล 

2.11 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2.12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.13 โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

2.14 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

2.15 โครงการ STEM Education 
2.16 โครงการโรงเรียนสีขาว 
2.17 โครงการสานพลังอนาคต Connext ED 

2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

2.19 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

2.20 โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) 
2.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท. 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 3  พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษา 
3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

3.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

3.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.4 โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

4.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

4.5 โครงการโรงเรียนสีขาว 

4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

4.7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

4.8 โครงการอาหารกลางวัน 

4.9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 



4.10 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

4.11 โครงการส่งเสริมสหกรณใ์นโรงเรียน 
4.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 

4.13 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 

4.14 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

5.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 
5.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

5.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

5.5 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

5.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินจิคุณธรรม 
5.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสด ุ
5.9 โครงการควบคุม ตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล การใชง้บประมาณ 
5.10 โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่และภมูิทัศน์ 
5.11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.12 โครงการโรงเรียน วัด บ้าน ประสานใจ 
5.13 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
5.14 โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 
5.15 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
5.16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
5.17 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
5.18 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
5.19 โครงการปรับปรุงห้องประชุมเกียรติยศ 
5.20 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
5.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
 
 



 

รายการงบประมาณ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) โรงเรียน
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ปีงบประมาณ 2565  ดังนี ้

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- อนุบาลปีที่ 2 (20 คน x 1,700 บาท) 
- อนุบาลปีที่ 3 (20 คน x 1,700 บาท) 

1.2 ค่าหนังสือเรียน  
- อนุบาลปีที่ 2 (20 คน x 200 บาท) 
- อนุบาลปีที่ 3 (20 คน x 200 บาท) 

1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- อนุบาลปีที่ 2 (20 คน x 300 บาท) 
- อนุบาลปีที่ 3 (20 คน x 300 บาท) 

1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- อนุบาลปีที่ 2 (20 คน x 200 บาท) 
- อนุบาลปีที่ 3 (20 คน x 200 บาท) 

 

 
 

68,000 
 

34,000 
34,000 
8,000 
4,000 
4,000 
12,000 
6,000 
6,000 
8,000 
4,000 
4,000 

 
 

1,700 บาท/คน/ปี 
 
 
 

200 บาท/คน/ปี 
 
 

300 บาท/คน/ปี 
 
 

200 บาท/คน/ปี 
 

2 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 

2.1เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (138 คน x 1,900 บาท) 
2.2 ค่าหนังสือเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (22 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (22 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (20 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (21 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (31 คน x 1,900 บาท) 

 
 

262,200   
 
 

101,763 
14,432 
14,300 
13,060 
14,847 
26,226 

 
 

1,900 บาท 
ต่อคนต่อปี 

 
 

656 บาท/คน/ปี 
650 บาท/คน/ป ี
653 บาท/คน/ป ี
707 บาท/คน/ป ี
846 บาท/คน/ป ี



- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (22 คน x 1,900 บาท) 
2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (138 คน x 360 บาท) 
2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (138 คน x 390 บาท) 

18,898 
49,680 

 
53,820 

859 บาท/คน/ป ี
859 บาท/คน/ป ี

 
195 บาท/คน/ 

ภาคเรียน 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
3 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
(178 คนx21บาทx200 วัน) 

 
747,600 

 
21 บาท/คน/วัน 

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

 
720,000 
531,000 

 
12 เดือน 
9 เดือน 

5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

- รายได้สถานศึกษา 

 
133,446.56 

-ค่าสนับสนุน
การศึกษา 
-ทุนการศึกษา 
-ค่าประกันอุบัติเหตุ 
-ค่าสาธารณูปโภค 
-อื่น ๆ 

รวม 2,695,510  
 
การจดัสรรงบประมาณ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยม้พร้อมอุปถัมภ์) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

รายการ งบประมาณเงินอุดหนุน หมายเหตุ 
จ านวน (บาท) ร้อยละ  

1.งานด าเนินการ 
  1.1 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
  1.2 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
  1.3 กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
  1.4 กลุ่มบรหิารทั่วไป 
  1.5 งบกลาง 

 
177,820 
40,000 
6,000 

236,374* 
33,020 

 
36.05 
8.11 
1.22 
17.97 
47.93 

* ค่าสาธารณูปโภค 
100,000 บาท 
(งบประมาณ

คงเหลือ 2564) 
 

 
รวม 493,214 100  

 
 
 



การพจิารณางบประมาณตามโครงสร้างการบรหิาร 
 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2565 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที ่2/2564 วันที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังนี ้

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนรายหัวฯ 
รายได้

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 10,000   
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000   
3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 20,780  9220 

10,000  
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ) 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 45,000  27,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ) 

5 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 25,380   

6 ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   2,000  
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ) 

7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1,310   
8 พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 500   
9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,000   
10 ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 6,200   
11 ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 8,700   
12 ห้องเรียนสีเขียวและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   2,000  

(งบกิจกรรมพัฒนาฯ) 

13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   83,440 
(งบอุดหนุนฯ) 
59,973.93 

(งบกิจกรรมพัฒนาฯ) 
14 จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง   2,000  

(งบกิจกรรมพัฒนาฯ) 

15 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 26,400   
16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  233,263 

(งบอุดหนุนฯ) 
- ค่าหนงัสือเรียน 

109,763 
- ค่าอุปกรณ์ฯ 

61,820 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 61,680 



ท่ี 

โครงการ งบประมาณ (บาท) 

 อุดหนุนรายหัวฯ 
รายได้

สถานศกึษ
า 

อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารวชิาการ (ต่อ) 
17 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 5,000  4,430 

(บ.เฉาก๊วยชากังราว) 
18 STEM Education 3,000   
19 โรงเรียนสีขาว 2,000   
20 โรงเรียนสานอนาคตการศึกษา Connext ED 3,000  76,935(CP ALL) 

2,426 (บริจาค) 
21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
5,550   

22 โรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม   1,000 
(งบกิจกรรพัฒนาฯ) 

23 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 3,000   
24 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม

มาตรฐาน สสวท. 
1,000   

25 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ 
PLC 

5,000   

26 ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

  25,000 
 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 177,820  575,858.79 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 3,000   
2 การควบคุม  ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้

งบประมาณ 
1,000   

3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2,000   
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 6,000  - 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 พัฒนาวิชาชีพ 40,000   
2 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   102,000 (บริจาค) 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล 40,000  102,000 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
1 ปรับปรุงอาคาร สถานที่และปรับภูมิทัศน์ 82,500 53,000 100,000 

(ปรับปรุงฝ้าโรง

อาหาร/ลาน

เอนกประสงค์) 
2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,000   



ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนรายหัวฯ 
รายได้

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) 
3 วันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย   6,000 

(งบกิจกรรมพัฒนาฯ) 
4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,700 18,900 

(ประกัน
อุบัติเหตุ) 
49,700 

(ทุนการศึกษา) 

27,450 
(ปัจจัยพ้ืนฐาน

ยากจน) 

10,000 
(เงินเยียวยา รอบ 2) 

15,000 
(กสศ. 2/2564) 

5 อาหารกลางวัน 2,174  747,600(อบต.) 
6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 14,000   
7 สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน   1,000(งบกิจกรรม

พัฒนาฯ) 
8 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   25,000(สหกรณ์) 
9 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 26,000   
10 จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 1,000  100,000 

(ทุนการศึกษา) 
11 พัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา   1,500(งบ

กิจกรรมพัฒนาฯ
ปี2564) 

12 ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 3,000   
13 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 100,000* 5,000 25,000 

(ICT เงินเรียนฟรี) 
12,000(สพป.นบ1) 

14 โรงเรียนปลอดขยะ   2,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ) 

15 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 2,000   
16 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   9,250 (สพป.) 
17 ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อสุขภาพ 2,000   

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 236,374 126,390 1,081,800 
งบกลาง 
1 งบส ารองจ่าย 33,020   

รวมงบประมาณงบกลาง 33,020   
รวมงบประมาณทั้งหมด 460,194 126,390 1,759,658.79 

2,346,242.79 



การใช้งบประมาณตามโครงการ 

ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ ปงีบประมาณ พ.ศ.25๖5 ได้ด าเนินการตามแผนโดยใช้งบประมาณ  ดังนี ้

กลุ่มงาน 
งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย 

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

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

177,820  575,858.79 753,678.79 106,164.8 13.99 647,513.99 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

6,000   6,000 2,751 45.85 3,249 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

40,000  102,000 142,000 378 0.27 141,622 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

236,374 126,390 1,081,800 1,444,564 736,974.26 51.02 707,589.74 

 จากตาราง การด าเนินการตามแผนโดยใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาส
ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5 พบว่า สามารถด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ได้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในส่วนของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนตามโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 ได้ด าเนินการสั่งซื้อแล้ว   โดยจะเห็นว่าการใช้จ่ายส่วนใหญ่
อยู่ในกลุ่มบริหารทั่วไปในโครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่และปรับภูมิทัศน์ เนื่องจากใช้ในการปรับปรุงห้องน้ านักเรียน
ที่ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ปรับปรุงรางน้ าฝนบริเวณเวทีลานอเนกประสงค์และจุดอื่นๆ เพื่อให้อาคารสถานที่
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน       

     



 









 



 



 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  25๖5 
ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5 

ผลการด าเนนิงานในภาพรวม 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖5 ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ แบ่งการใช้งบประมาณ
ตามกลุ่มบริหารงาน ๔ ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่ม
บริหารทั่วไป ภาพรวมการใช้งบประมาณทั้ง ๔ กลุ่มงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2,346,242.79 บาท ใช้
ไป 8,46,268.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.07 เมื่อพิจารณารายกลุ่มบริหารงาน พบว่า กลุ่มบริหารทั่วไป ใช้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปมากที่สุด โดยใช้ไป 736,974.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.02 รองลงมากลุ่มบริหาร
งบประมาณใช้ไป 2,751 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.85 รองลงมากลุ่มบริหารวิชาการ ใช้ไป 106,164.80 บาท คิด
เป็นร้อยละ 13.99  และกลุ่มบริหารงานบุคคล ใช้ไป 378 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 

ทุกโครงการด าเนินกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี  จากความร่วมมือของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙  ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แต่ทุกกิจกรรมสามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วง
ทุกกิจกรรม 
 
ปญัหา / อุปสรรค 

 ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ให้กลุ่มบรหิารงานทั้ง ๔ กลุ่มงานก ากับ ติดตามการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติในแต่ละไตรมาส
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลที่ดี 
  

 

  (นางสาวพินทุสร แสงเนตร) 

                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

ความเห็นผู้อ านวยการ  
          ...............................................................................  
          ลงนามแล้ว 
 
     (นายสนั่น ไชยหงษ)์ 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมถ์) 
 
 
 



 
 
 


