
รายงานการก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ ไตรมาศที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาศที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาศที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาศที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของผู้เรียน 
1,043,825     วิชาการ นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ 

1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

70,000 - 1,078 -  วิชาการ นายประจิน ทับโชติ 

1.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

70,000 1,035 3,086 -  วิชาการ น.ส.มัลลิกา เตชะเสนา 

1.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

110,000 2,205 835 -  วิชาการ นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์ 

1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้     
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

70,000 1,170 2,485 -  วิชาการ นางสาคร ทัศน์ศรี 

1.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

176,830 360 11,442 -  วิชาการ นายณัฐพล ดวงจินดา 

1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 100,000 - - -  วิชาการ นางรติกร ยาสุวรรณ 
1.7 ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้       

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
98,000 7,104 1,081 -  วิชาการ น.ส.สุนัน กล าพะบุตร 

1.8 ส่งเสริมการจัดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

53,940 2,398 8,818 -  วิชาการ น.ส.นภัสวรรณ แตงโสภา 

1.9 ส่งเสริมการเรียนรู้สาขาวิชาพาณิชยกรรม 65,150 4,333 295 -  วิชาการ น.ส.จุติพร สุขสวัสด์ิ 
1.10 ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 40,000 - - -  วิชาการ นายนิพัฒน์ ชะเอม 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ ไตรมาศที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาศที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาศที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาศที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
1.11 พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทย 45,105 240 - -  วิชาการ นางสาวณภาภัชนาครินทร ์

1.12 ปรับพื้นฐานด้านการเรียนเข้าใหม่ 
ปีการศึกษา 2563 

67,800 - - -  วิชาการ นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ 

1.13 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 67,000 - - -  วิชาการ นางบุษบา กัลวงษ์ 
1.14 พัฒนางานทะเบียนนักเรียน 10,000 - 5,905 -  วิชาการ นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ 
2 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้เรียน 
293,850     บุคคลและกิจการ

นักเรียน 
น.ส.นภัสนันท์ แป้นแก้ว 

2.1 ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

24,600 - 5,000 7,000  บุคคลและกิจการนักเรียน น.ส.ศิรรักษ ทัพรวย 

2.2 ส่งเสริมนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 60,620 2,349 1,172 -  บุคคลและกิจการนักเรียน น.ส.นภัสนันท์ แป้นแก้ว 
2.3 ส่งเสริมวันส าคัญ 38,810 - - -  บุคคลและกิจการนักเรียน นายเกรียงไกร ธนภูริทรัพย์ 
2.4 ส่งเสริมงานสภานักเรียน 52,090 202 - -  บุคคลและกิจการนักเรียน นายเกรียงไกร ธนภูริทรัพย์ 
2.5 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามเยาวชนคนดี  

ศรีสุพรรณ 
18,590 - - -  บุคคลและกิจการนักเรียน นางพรทิพย์ สุขพินิจ 

2.6 ป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน 10,000 - - -  บุคคลและกิจการนักเรียน น.ส.นภัสนันท์ แป้นแก้ว 
2.7 ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7,700 - - -  บุคคลและกิจการนักเรียน นางพรศิริ เปาอินทร์ 
2.8 เย่ียมบ้านนักเรียน 43,330 - - -  บุคคลและกิจการนักเรียน นางพรศิริ เปาอินทร์ 
2.9 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครอง 5,000 - - -  บุคคลและกิจการนักเรียน น.ส.นภัสนันท์ แป้นแก้ว 
2.10 หญ้าไซยิ้มสวย 20,110 - - -  บุคคลและกิจการนักเรียน นายกุญช์พิสิฎฐ์ กัลวงษ ์
2.11 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร                 

ปีการศึกษา 2562  
13,000 - 11,637 -  วิชาการ นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ ไตรมาศที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาศที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาศที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาศที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
3 โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
48,100     งบประมาณและแผนงาน นายทรงพล แก้วเรือง 

 

3.1 จัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน 10,000 - - -  งบประมาณและแผนงาน นายทรงพล แก้วเรือง 
นายเกรียงไกรธนภูริทรัพย์ 3.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
33,100 2,800 - -  งบประมาณและแผนงาน 

3.3 สรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียน 5,000 - - -  งบประมาณและแผนงาน 

4 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 2,134,960     งบประมาณและแผนงาน นางกิตติพร สว่างศรี 
4.1 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000 25,986 972 1,488  บุคคลและกิจการนักเรียน นายธนากร ภูฆัง 
4.2 ศึกษาดูงาน  198,000 - - -  บุคคลและกิจการนักเรียน นางมยุรดา ทองสุข 
4.3 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
22,000 - - -  บุคคลและกิจการนักเรียน นางมยุรดา ทองสุข 

4.4 จัดบริการรถโรงเรียน 250,000 40,500 47,643.22 2,680  บริหารทั่วไป นายปิยพงศ์ จงใจงาม 
4.5 งานจราจร 9,300 - - -  บริหารทั่วไป นายปิยพงศ์ จงใจงาม 
4.6 งานปฏิคมในโรงเรียน 30,000 1,870 1,753 -  บริหารทั่วไป น.ส.ดวงลัดดา น้ าแก้ว 
4.7 จัดท าข้อมูลอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
- - - -  งบประมาณและแผนงาน นายทรงพล แก้วเรือง 

น.ส.เสาวลักษณ์ ยิ้มยวน 
นายนิพัฒน์ ชะเอม 

4.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงาน         
ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  

500,000 83,625.93 124,072.10 19,011.37  งบประมาณและแผนงาน นายทรงพล แก้วเรือง 
นางกิตติพร สว่างศรี 
น.ส.เสาวลักษณ์ ยิ้มยวน 

4.9 ช าระค่าสาธารณูปโภค 900,000 157,292.52 268,436.92 98,994.90  วิชาการ น.ส.จุติพร สุขสวัสด์ิ 
4.10 พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน  - - - -  วิชาการ น.ส.พัชรา อินทมาศน์ 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ ไตรมาศที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาศที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาศที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาศที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
5 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

และแหล่งเรียนรู้ 
2,601,030 .56     บริหารทั่วไป นายสุชาติ เกตุแก้ว 

5.1 พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 1,313,398.52 64,807.80 728,961 140,590  บริหารทั่วไป นายสุชาติ เกตุแก้ว 
5.2 การผูกผ้าประดับ 10,000 - - -  บริหารทั่วไป น.ส.เสาวลักษณ์ ยิ้มยวน 
5.3 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 97,000 - - 23,200  บริหารทั่วไป น.ส.จริยา ธนานันต์ 
5.4 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 1,231,030.04 - 137,520 46,000  วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 
6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

การจัดการศึกษา 
9,000     บริหารทั่วไป นายประจิน ทับโชติ 

6.1 การติดตามดูแลสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2,000 - - -  บริหารทั่วไป นางกาญจนา เสรีเบญจพล 

6.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 

2,000 - - -  บริหารทั่วไป นายประจิน ทับโชติ 

6.3 ประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน  
ของนักเรียนปีการศึกษา 2562 

5,000 - - -  วิชาการ นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ 
นางบุษบา กัลวงษ์ 

7 โครงการพัฒนาหลักสูตร   
และการจัดการเรียนรู้ 

252,320     วิชาการ นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ 

7.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 18,000 - - -  วิชาการ นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ 
7.2 แนะแนวการศึกษาต่อ 50,500 965 35,347 -  วิชาการ น.ส.นิตยา วันทอง 
7.3 นิเทศการสอน 20,000 - - -  วิชาการ น.ส.นิตยา วันทอง 
7.4 ส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนคุณภาพ 98,560 - - -  วิชาการ นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ 
7.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
65,260 135 - -  วิชาการ นายมาโนช ประกอบแสง 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ ไตรมาศที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาศที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาศที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาศที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
8 โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา 3,000     งบประมาณและแผนงาน นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์ 

8.1 ตรวจสอบและรายงานการควบคุมภายใน - - - -  งบประมาณและแผนงาน นางกิตติพร สว่างศรี 
8.2 จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 3,000 - - -  งบประมาณและแผนงาน นายทรงพล แก้วเรือง 

นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์ 
9 โครงการสนับสนุนการประกวดและแข่งขัน

ทางวิชาการและกีฬา 
627,000     วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

 
9.1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติส่วน

ภูมิภาค ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
100,000 570 - -  วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
9.2 การประกวดและแข่งขันทางวิชาการ 144,000 - - -  วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
9.3 การแข่งขันกีฬา 383,000 - - -  วิชาการ นายณัฐพล ดวงจินดา 
10 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษา 
1,400,000     วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

 
10.1 
 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ทีวี 
โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆ 

1,400,000 499,900 384,770 121,150  วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 
นายพิเชษฐ์ สุจินตวงษ์ 

11 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 50,000     วิชาการ นางสาคร ทัศน์ศรี 
11.1 ค่ายพุทธบุตรอบรมครูและนักเรียนและ

กิจกรรมวิธีพุทธ 
50,000 - - 1,790  วิชาการ นางสาคร ทัศน์ศรี 

 
 
 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ ไตรมาศที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาศที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาศที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาศที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
12 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 
20,000     วิชาการ นางสาคร ทัศน์ศรี 

12.1 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ และเตรียมความพร้อม 
ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 

20,000 - - -  วิชาการ นางสาคร ทัศน์ศรี 
น.ส.นภัวรรณ แตงโสภา  

13 โครงการสนับสนุนผลงาน/นวัตกรรม  
วิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practices) 

30,000     วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

13.1 นวัตกรรมวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 30,000 - - 3,275.60  วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 
14 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 50,000     วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

14.1 โรงเรียนมาตรฐานสากล 50,000 2,880 7,200 -  วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 
15 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 20,000     วิชาการ นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์ 

15.1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 20,000 - - -  วิชาการ นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์ 
16 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 20,000     วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

16.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 20,000 - - -  วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 
17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 

1,188,000     วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

17.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดท าแบบฝึกหัดและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

958,000 470,704 50,799.30 87,074  วิชาการ นายมาโนช ประกอบแสง 
นายทรงพล แก้วเรือง 

17.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 2563 

230,000 74,363 280,565 -  วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ ไตรมาศที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาศที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาศที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาศที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
18 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากเงิน

รายได้สถานศึกษา 
2,699,151     วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

18.1 จัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 716,220 217,753 223,988 160,613  บุคคลและกิจการนักเรียน นายธนากร ภูฆัง 
18.2 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 1,055,583 17,650 570,000 249,000  วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 
18.3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ 
178,140 - 66,300 -  บริหารทั่วไป น.ส.สนัน กล าพะบุตร 

นายจักรกริจ แตงทอง 
18.4 มอบทุนการศึกษานักเรียน 250,000 - 11,000 -  วิชาการ น.ส.นิตยา วันทอง 
18.5 ค่ายวิชาการ 496,000 180,920 104,380 -  วิชาการ นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ 
19 โครงการหญ้าไซวัยใสใส่ใจสุขภาพ(งปม. 

อบต.หนองหญ้าไซ จ านวนเงิน 37,250 บาท) 
37,250     วิชาการ น.ส.ศิรรักษ ทัพรวย 

19.1 หญ้าไซวัยใสใส่ใจสุขภาพ 37,250 - - -  วิชาการ น.ส.ศิรรักษ ทัพรวย 
20 โครงการเสริมทักษะช่วยเหลือตนเอง       

จากการจมน้ า(งปม.อบต.หนองหญ้าไซ) 
27,000     วิชาการ น.ส.ศิรรักษ ทัพรวย 

20.1 ฝึกทักษะการว่ายน้ า 27,000 - - -  วิชาการ น.ส.ศิรรักษ ทัพรวย 
21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ของผู้เรียน(งปม.เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ   
จ านวนเงิน 150,000 บาท) 

188,520     วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 

21.1 จัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน 188,520 - - 150,000  วิชาการ นายทรงพล แก้วเรือง 
 

 
 
 


