
เอกสารงานงบประมาณ

รายงานการก ากับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนพนมศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีชุมพร
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



 

 

แบบติดตามการใชง้บประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปงีบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผลการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จ
สิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ        
1. โครงการพัฒนาระบบงาน

วิชาการอย่างมีคุณภาพ 
        

 ห้องเรียนคุณภาพ 100,000 1.คุณครรูจิุรา อ่อนแก้ว  ✓  100,000 100,000  

 สนับสนุนการสอบ O-NETของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

10,000 2.คุณครรูุจิรา อ่อนแก้ว   ✓ 10,000 10,000  

 ยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3และ6 

15,000 1.คุณครโูสรญา รอดเจริญ   ✓ 15,000 15,000  

 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ระบบตรารางสอน 

50,000 1.คุณครเูมธินีย์ สรรเสริญ   ✓ 50,000 50,000  

 นิเทศภายใน 1,000 1.คุณครูวิลาวัลย์ ปล้องนิราศ   ✓ 1,000 1,000  
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 1.คุณครณัูฐิญา คาโส   ✓ 5,000 5,000  
 ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน

จัดทำบัตรนักเรียน 
14,000 1.คุณครูรุจิรา อ่อนแก้ว  ✓  14,000 14,000  



 

 

แบบติดตามการใช้งบประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผล
การดำเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ         
 วดัแววความรู้ความสามารถ

(Phechpanom) 
20,000 คุณครูวิลาวัลย์ ปล้องนิราศ   ✓ 20,000 20,000  

 แข่งขันทักษะทางวิชาการและ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

250,000 คุณครูวิลาวัลย์ ปล้องนิราศ   ✓ 250,000 250,000  

2. โครงการพัฒนางานตาม
นโยบายและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

        

 พฒันาศักยภาพผู้เรียนโครงการ
SMP 

120,000 1.คุณครูรุจิรา อ่อนแก้ว  ✓  120,000 133,885  

 พัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียน
รวม 

25,000 1.คุณครูรุ่งฤดี อินทรภูมิ   ✓ 25,000 25,000  

 
 
 

 



 

 

แบบติดตามการใช้งบประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผลการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ        
 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
20,000 1.คุณครธูีระศักด์ิ ยอดมณีย์   ✓ 20,000 20,000  

 ส่งเสริมงานวจิัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและระบบ
บริหารจัดการของสถานศึกษา 

5,000 1.คุณครณูัฐิยา คาโส   ✓ 5,000 5,000  

 พัฒนาจุดเน้นด้านการศึกษา 250,600 1.ครูณัฐิญา คาโส   ✓ 250,000 250,000  

 นศท.ผู้นำทางวินัย พ.ศ. 30,000 1.คุณครธูีระศักด์ิ ยอดมณีย์  ✓  24,000 24,000  
3. ประกันภายในสถานศึกษา - 1.คุณครจูุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์   ✓ - -  

4. พัฒนางานแนะแนวพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

        

 บริการอบรมด้านงานแนะแนว 2,000 1.คุณครชูุติมา อักขราภรณ์   ✓ 2,000 2,000  
 แนะแนวสัญจร 10,000 1.คุณครชูุติมา อักขราภรณ์   ✓ 10,000 10,000  
 แนะแนวศึกษาต่อและอาชพี 3,000 1.คุณครชูุติมา อกัขราภรณ์   ✓ 3,000 3,000  

 
 



 

 

แบบติดตามการใช้งบประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผลการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ        
 ความพร้อมก่อนเรียนสำเร็จ

การศึกษา (ม.3และ ม.6) 
5,000 1.คุณครชุูติมา อักขราภรณ์   ✓ 5,000 5,000  

 กิจกรรมพัฒนาและประปรงุ
ห้องแนะแนว 

- 1.คุณครูชุติมา อักขราภรณ์   ✓ - -  

5. พัฒนางานห้องสมุด 5,900 1.คุณครอูมรรัตน์ บุนนาค  ✓  5,900 3,700  

6. รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา
2566 

10,000 1.คุณครูจารุณี แซ่โง้ว   ✓ 10,000 10,000  

7. กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 810,580 1.คุณครสุูรีวัลย์ วรรณรัศมี  ✓  810,580 772,784  
8. พัฒนากระบวนการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 8 กลุ่มสาระ 
        

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

10,500 1.คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย
ทุกคน 

 ✓  7,500 7,500  

 



 

 

 
แบบติดตามการใชง้บประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 
 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผลการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ        
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

28,000 1.คุณครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ทุกคน 

  ✓ 28,000 28,000  

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพวิทยาศาสตร์ 

80,000 1.คุณครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ทุกคน 

 ✓  80,000 73,340  

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพสังคมศาสนา
และวัฒนธรรม 

60,000 1.คุณครูกลุ่มสาระสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน 

 ✓  60,000 53,020  

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพศิลปะ 

40,000 1.คุณครูกลุ่มสาระศิลปะทุก
คน 

 ✓  40,000 20,450  

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพการงานอาชีพ 

60,000 1.คุณครูกลุ่มการงานทุกคน  ✓  60,000 22,860  

 
 



 

 

แบบติดตามการใช้งบประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

 
 
ท่ี 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผลการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ        
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ
ภาษาต่างประเทศ 

110,000 1.คุณครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศทุกคน 

 ✓  110,000 53,950  

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและพลศึกษา 

120,000 1.คุณครูกลุ่มสาระพลศึกษาทุก
คน 

 ✓  120,000 46,640  

 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน         
9 เพิ่มประสิทธิภาพดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
        

 ประชุมผู้ปกครอง 20,000 1.คุณครอูาชิรญาร์ เกษสุรรณ   ✓  20,000 5,550  

 เย่ียมบา้นนักเรียน ใช้งบพัฒนา
ผู้เรียน 

1.คุณครอูาชิรญาร์ เกษสุรรณ  ✓  ใช้งบ
พัฒนา
ผู้เรียน 

ใช้งบพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 เครือข่ายผู้ปกครอง 2,000 1.คุณครูหทัยทิพย์ พลายด้วง   ✓ 2,000 2,000  
 อบรมวินัยจราจร 5,000 1.คุณครูคมพยัคฆ์ โทยนิวัฒน์วิไล   ✓ 5,000 5,000  



 

 

แบบติดตามการใช้งบประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 )   

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผลการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน         
 ส่งเสริมพัฒนาห้องกิจการ

นักเรียน 
10,000 1.คุณครูจิรศักดิ์ ชูทัพ  ✓  10,000 9,400  

 กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือ
เรา 

5,000 1.คุณครูคมพยัคฆ์ โทยนิวัฒน์
วิไล 

  ✓ 5,000 5,000  

 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3และ 
ม.6ประจำปีการศึกษา2565 

15,000 1.คุณครูเกริกเกียรติ จำนง   ✓ 15,000 15,000  

 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1,000 1.คุณครหูทัยทิพย์ พลายด้วง   ✓ 1,000 4,000  

 งานอนามัยโรงเรียน 49,100 1.คุณครคูมพยัคฆ์ โทยนิวัฒน์
วิไล 

 ✓  49,100 36,300  

 กิจกรรมสภานักเรียน 13,600 1.คุณครหูทัยทิพย์ พลายด้วง   ✓ 13,600 13,600  

 ทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค) 

1,000 1.คุณครกูนกวรรณ ทองเกตุ  ✓  1,000 1,000  

 เส้ือสูทสภานักเรียน 31,300 1.คุณครหูทัยทิพย์ พลายด้วง  ✓  31,300 23,600  



 

 

แบบติดตามการใช้งบประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผลการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน        
 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

ประจำปีการศึกษา2565 
3,000 1.คุณครูเกริกเกียรติ จำนง ✓   3,000 3,000  

 โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4,000 1.คุณครหูทัยทิพย์ พลายด้วง ✓   4,000 4,000  

 โครงการสถานศึกษาสีขาว 80,000 1.คุณครหูทัยทิพย์ พลายด้วง  ✓  80,000 59,770  
 ค่ายพุทธบุตรนักเรียน ม.1

และ ม.4 
ใช้งบพัฒนา

ผู้เรียน 
1.คุณครูสุรีวัลย์ วรรณรัศมี   
คุณครูกลุ่มกิจการนักเรียนทุก
คน 

✓   ใช้งบ
พัฒนา
ผู้เรียน 

ใช้งบพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ใช้งบพัฒนา
ผู้เรียน 

1.คุณครูสุรีวัลย์ วรรณรัศมี   
คุณครูกลุ่มกิจการนักเรียนทุก
คน 

✓   ใช้งบ
พัฒนา
ผู้เรียน 

ใช้งบพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 ค่ายผู้นำ ใช้งบพัฒนา
ผู้เรียน 

1.คุณครูสุรีวัลย์ วรรณรัศมี   
คุณครูกลุ่มกิจการนักเรียนทุก
คน 

 ✓  ใช้งบ
พัฒนา
ผู้เรียน 

ใช้งบพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 



 

 

แบบติดตามการใช้งบประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผล
การ

ดำเนินการ 
งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ท่ีได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ        
10 เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานแผนงานและ
งบประมาณ 

        

 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและ
การจัดการศึกษา 

29,000 1.คุณครอูาภาพร เทพบรรจง  ✓  29,000 29,000  

 จัดทำแผนปฏิบติัราชการ
ประจำปีงบประมาณ2565 

50,000 1.คุณครอูาภาพร เทพบรรจง  ✓  50,000 50,000  

 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทางการเงินและ
บัญช ี

51,000 1.คุณครอูารม รักสีทอง 
2.คุณครเูบญจวรรณ  ทองเสน 

 ✓  51,000 17,600  

 ระดมทุนและทรัพยากร
ทางการศึกษา 

5,000 1.คุณครเูสาวณี ศรีทอง 
2.คุณครเูบญจวรรณ ทองเสน 

 ✓  5000 5,000  

11 บริหารสาธารณูปโภค 548,400 1.คุณครเูสาวณี ศรีทอง 
1.คุณครเูบญจวรรณ ทองเสน 

 ✓  548,400 368,400  



 

 

แบบติดตามการใช้งบประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผล
การ

ดำเนินการ 
งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ        
12 พัฒนาวัสดุสำนักงาน

โรงเรียนพนมศึกษา 
390,000 1.คุณครกูัญญารัตน์ ชูสุวรรณ  ✓  390,000 296,963  

13 ธนาคารโรงเรียน 15,000 1.คุณครเูสาวณี ศรีทอง 
2.คุณครเูบญจวรรณ ทองเสน 
3.คุณครูสุดารัตน์ ทองคำ 

 ✓  15,000 15,000  

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล         
14 เสริมสร้างสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
        

 ประชุม อบรม สัมมนา 200,000 1.คุณครปูทุมวัน ดุษฎี  ✓  200,000 179,081  
 พัฒนาบุคลากร 114,000 1.คุณครวูิลาสีนี แทนทวี  ✓  114,000 98,590  
 พัฒนาวัสดุสำนักงาน 20,000 1.คุณครกูิตติมา สุขศิริ  ✓  20,000 20,000  
 ทัศนศึกษา 106,000 1.คุณครูฝ่ายบริหารบุคคล   ✓ 106,000 106,000  
 จัดทำทะเบียนข้อมูลครูและ

บุคลากร 
10,000 1.คุณครฝู่ายบริหารบุคคล   ✓ 10,000 10,000  



 

 

แบบติดตามการใช้งบประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผลการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

15 โครงการจ้างบุคลากร
ทางการศึกษา 

946,000 1.คุณครูปทุมวัน ดุษฎี  ✓  946,000 589,000  

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป         
16 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         
 พัฒนาอาคารสถานท่ี 206,600 1.คุณครธูีระศักดิ์ ยอดมณีย์ 

2.คุณครูภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
3.คุณครูพนัชฎา เทววรรณะ 

 ✓  206,600 -  

 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

60,000 1.คุณครูนวรัตน์ เช้ือพราหมณ์
แพ 

 ✓  60,000 51,000  

 สานสัมพันธ์กับชุมชน 20,000 1.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปทุกคน  ✓  20,000 20,000  
 พัฒนาระบบงานธุรการและ

งานสารบรรณ 
ไม่ใช่งบ 1.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปทุกคน  ✓  ไม่ใช่งบ ไม่ใช้งบ  

17 สวนปาล์มพอเพียงโรงเรียน
พนมศึกษา 

343,400 1.นายธีรศักดิ์ ยอดมณีย์  ✓  343,400 320,450  

 



 

 

แบบติดตามการใช้งบประมาณงบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

 
 

ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  การดำเนินการ งบประมาณ รายงานผลการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผดิชอบกิจกรรม เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รายงานผล
ดำเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป         
 จัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล(smis)โดยระบบ
DMC(Data)Management 
Center 

20,000 1.นางสาวพัชราภรณ์ กล่ิน
เกษร 

✓   20,000 --  

 บริหารจัดการ        
 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 504,000 1.ฝ่ายการเงิน 504,000 ✓  

 
504,000 504,000  

 เงินบำรุงการศึกษาห้องเรียน
SMP 

404,483.60 1.ฝ่ายการเงิน 404,483.60 ✓  404,483.60 404,483.60  

 ค่าวารสาร 50,000 1.ฝ่ายการเงิน 50,000  ✓ 50,000   
 สำรองจ่าย 300,000 1.ฝ่ายการเงาน 300,000 ✓  300,000 173,199  

 
 
 



 

 

 
 

                       คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
๕๔/๒๕๖๔ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เนื่องด้วยโรงเรียนพนมศึกษา  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ในวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙๐.๐๐น. เป็นต้นไป เพื่อให้การใช้งบประมาณดำเนินการไปอย่างมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน วิสัยทัศน์  พันธ
กิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งได้ทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี  วางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน  แนะนำและ
ให้คำปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยให้งานดำเนินไปตาม
วัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

 ๑.๑  นางผกา สามารถ   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางงามพรรณ ธิปัตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

                ๑.๓ นางสาวณัฐิญา คาโส  ตำแหน่งครู คศ. ๓ กรรมการ 
๑.๔ นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน ์ ตำแหน่งครู คศ. ๑ กรรมการ 
๑.๕ นางสาวปทุมวัน ดุษฎี  ตำแหน่งครู คศ. ๒   กรรมการ 
๑.๖  นายเกริกเกรียติ จำนง  ตำแหน่งครู คศ. ๒   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย ตำแหน่งครู คศ. ๒   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.  คณะกรรมการดำเนินการ  มีหน้าท่ีดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
      ๒.๑ นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 

     ๒.๒ นางสาวณัฐิญา คาโส  ตำแหน่งครู คศ. ๓ กรรมการ 
                ๒.๓ นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตำแหน่งครู คศ. ๑ กรรมการ 

     ๒.๔ นางสาวปทุมวัน ดุษฎี  ตำแหน่งครู คศ. ๒   กรรมการ 
     ๒.๕ นายเกริกเกรียติ จำนง  ตำแหน่งครู คศ. ๒   กรรมการ 

      ๒.๖  นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์  ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๗  นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี  ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๘ นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรรณ ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๙ นายศุภชัย เรืองเดช  ตำแหน่งครู คศ. ๓ กรรมการ 
      ๒.๑๐ นางโสรญา รอดเจริญ  ตำแหน่งครู คศ. ๑ กรรมการ 
      ๒.๑๑ นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๑๒ นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว  ตำแหน่งครู คศ. ๑ กรรมการ 
      ๒.๑๓ นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๑๔ นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๑๕ นางวริษา บุญกิจ  ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 



 

 

      ๒.๑๖ นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๑๗ นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๑๘ นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตำแหน่งครู คศ. ๒  กรรมการ 
      ๒.๑๙ นางสาวนวรัตน์ เช้ือพราหมณ์แพ ตำแหน่งครู พนักงานราชการ กรรมการ 
      ๒.๒๐ นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ ตำแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      ๒.๒๑ นางสาวพัชราภรณ์ กล่ินเกษร    ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
                ๒.๒๒ นายเอกศักดิ์ นกช่วย  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
       ๒.๒๓ นายจักรี ภูมา   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
                ๒.๒๔ นางสาวสุดารัตน์ ทองคำ ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
                ๒.๒๕ นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๒๖ นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๒๗ นายจิรศักด์ิ ชูทัพ  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๒๘ นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์  ตำแหน่งครู คศ. ๒  กรรมการ 
      ๒.๒๙ นางอังคณา แก้วเมอืง  ตำแหน่งครู คศ. ๒  กรรมการ 
      ๒.๓๐ นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์  ตำแหน่งครู คศ. ๓  กรรมการ 
      ๒.๓๑ นางจารุณี แซ่โง้ว  ตำแหน่งครู คศ. ๒  กรรมการ 
      ๒.๓๒ นายพีระ เหมือดนอก  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๓๓ นางสยามล ใจฉลาด  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      ๒.๓๔ นางสาวกิตติมา สุขศิริ  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๓๕ นางสาวพรเพ็ญ เล้ียงวิทยา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
      ๒.๓๖ นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
      ๒.๓๗ นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๓๘ นายสุเมธ ทองจันทร์  ตำแหน่งครู คศ. ๒  กรรมการ 
      ๒.๓๙ นางสาวเรวดี ศรีขาว  ตำแหน่งพนักงานราชการ  กรรมการ 
               ๒.๔๐ นางสาวเสาวณี ศรีทอง  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๔๑ นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ  ตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ  กรรมการ 
      ๒.๔๒ นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๔๓ นางสาวอมรรัตน์ บนุนาค ตำแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      ๒.๔๔ นางสาวอาภาพร เทพบรรจง      ตำแหน่งครู คศ. ๒กรรมการและเลขานุการ 
          ๒.๔๕  นายอารม รักสีทอง  ตำแหน่งครู คศ. ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายใหเ้ต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลต่อโรงเรียนต่อไป 

ท้ังนี้ ต้ังแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
  ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๔ เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

   
     

                         (นางผกา สามารถ ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 


