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คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

โรงเรียนฮอดพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจ าปีในข้อ O18
- ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
- ข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล

ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบ ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการศิลปหัตถกรรม 1.งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 200,000           อุดหนุน ณรงค์ 
(ณรงค์ อุ้ยฟูใจ) รวมงบประมาณ 200,000          200,000         

คงเหลืองบอุดหนุน 200,000          200,000         
2. โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1.กิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อม 400                อุดหนุน ศศิธร 
(ศศิธร สายศร) ในการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6

รวมงบประมาณ 400               400               
คงเหลืองบอุดหนุน 400               400               

3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือ 1. พัฒนาการสอนคอมพิวเตอร์            190,000 เงินบ ารุง สงกรานต์ 
การบริหารจัดการและพัฒนาการเรียน 2. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 1             60,000 38,100              21,900           เงินบ ารุง สงกรานต์ 
การสอน (จัดหาส่ือ-อุปกรณ์) คร้ังท่ี 2 31 พ.ค. 65 8,400                13,500           
(สงกรานต์ ธนันชัย) 3. จัดซ้ือโดรน             30,000 เงินบ ารุง สงกรานต์ 

4. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์             20,000 เงินบ ารุง สงกรานต์ 
รวมงบประมาณ 300,000          46,500             253,500         

คงเหลืองบอุดหนุน - - -
4. โครงการค่าสาธารณูปโภคห้อง 1. เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง            240,000 เงินบ ารุง สงกรานต์ 
คอมพิวเตอร์ 2. ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์            160,000 เงินบ ารุง สงกรานต์ 
(สงกรานต์ ธนันชัย)

รวมงบประมาณ 400,000          -                  400,000         
คงเหลืองบอุดหนุน - - -

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,160              งบอุดหนุน ทศพร 

รายละเอียดการใช้งบประมาณกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565

ฝ่ายงานท่ี  1  ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
                  1.1 โครงการฝ่ายงานวิชาการ



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบ ผู้รับผิดชอบ
การเรียนการสอน 2. พัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน -                 ศศิธร  
(ทศพร กิติ) 3. วิจัยการใช้หลักสูตร 480                งบอุดหนุน ทศพร 

5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ 6 มิ.ย. 65 3,585              3,585                -                งบอุดหนุน ปานหทัย 
มาตรฐานสากล(EIS)
6. ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 9,800              งบอุดหนุน ทศพร 

รวมงบประมาณ 16,025           3,585               12,440          
คงเหลืองบอุดหนุน 16,025           3,585               12,440          

6. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 17 มิ.ย. 65 -                 ทศพร 
โรงเรียน สวนพฤกษศาสตร์
(ทศพร กิติ) 2. การอบรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ 15,200            งบเรียนฟรี

โรงเรียนสัมพันธ์ชุมชน
รวมงบประมาณ 15,200           -                  15,200          

คงเหลืองบอุดหนุน
7. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ1. ทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีชาวออสเตรเลีย -                 ปิมธ์  รุ่งอรุณ
(รุ่งอรุณ เขมราชวงศ์)  

รวมงบประมาณ -                -                  -               
คงเหลืองบอุดหนุน -                -                  -               

8. โครงการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 1. งานวัดผลภายใน        27 มิ.ย. 65 10,850            10,850              -                งบอุดหนุน พรทิวา 
(มลิวรรณ์ เมืองมูล) 2. งานวัดผลภายนอก        20,000            งบอุดหนุน สงกรานต์ 

3. งานทะเบียน -                 มลิวรรณ์ 
4.จัดท าบัตรนักเรียน -                 จิรพงศ์ 
5. งานGPA : Grade Point Average
6. งานนิเทศภายในและก ากับติดตาม ม.3 , ม.6
7. งานพิธีมอบประกาศนียบัตร 36,975            งบอุดหนุน วรรณิกา 



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบ ผู้รับผิดชอบ
8. งานเปิดบ้านวิชาการและวันสถาปนาโรงเรียน 23,000            งบอุดหนุน อ าภาพร  

รวมงบประมาณ 90,825           10,850             79,975          
คงเหลืองบอุดหนุน 90,825           10,850             79,975          

9. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 1 มิ.ย. 65 27,300            27,300              0 งบอุดหนุน สุดารัตน์ 
และห้องสมุดมีชีวิต 2. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1 มิ.ย. 65 12,700            10,200              2,500             งบอุดหนุน
  (สุดารัตน์ อยู่ศรี) รวมงบประมาณ 40,000           37,500             2,500            

คงเหลืองบอุดหนุน 40,000           37,500             2,500            
10. โครงการศาสตรพระราชากับ 1.การพัฒนาหลักสูตรบูรณา -                 พิทยา 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน การศาสตรพระราชา
(สมศักย์ รวมสุขธนวิชญ์) 2.ธนาคารโรงเรียน -                 กันยา 

3.เกษตรทฤษฎีใหม่ 8 ก.ค. 65 7,800              7,800                -                งบอุดหนุน สมศักย์ 
4. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000            งบอุดหนุน ดวงพร 

รวมงบประมาณ 27,800           7,800               20,000          
คงเหลืองบอุดหนุน 27,800           7,800               20,000          

11. โครงการสร้างโอกาสและ 1. งานติดตามนักเรียนระหว่างปี 1,500              งบอุดหนุน กิตติชัย 
ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 2. งานรับนักเรียนโครงการพิเศษและนักเรียน 11,275            งบอุดหนุน นพพล  
(นพพล เทพวงค์) ปกติ

รวมงบประมาณ 12,775           -                  12,775          
คงเหลืองบอุดหนุน 12,775           -                  12,775          

3. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน ฝ่ายวิชาการ
การสอนแบบเรียนรวม

รวมงบประมาณ -                -                  -               
คงเหลืองบอุดหนุน -                -                  -               

12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา 1. การเรียนการสอนลูกเสือ             42,420 งบเรียนฟรี สมศักย์  
ผู้เรียน 2. การเรียนการสอนยุวกาชาด             39,900 งบเรียนฟรี พัชรนรี  



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบ ผู้รับผิดชอบ
(นพพล เทพวงค์) 3. กิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียน 10,000            งบอุดหนุน นพพล 

4. นศท. / โครงการ  รด.จิตอาสา – จิตสีขาว 10,400            งบอุดหนุน สงัด  
5. กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ -                 ครูท่ีปรึกษา

รวมงบประมาณ 102,720          -                  102,720         
คงเหลืองบอุดหนุน 20,400           -                  20,400          

59,735             348,490         รวมเงินคงเหลืองบอุดหนุน



ฝ่ายงานท่ี  1  ฝ่ายงานบริหารวิชาการ 
                  1.2 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบ ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 1. กิจกรรมพัฒนาความสามารถพิเศษ 13 มิ.ย. 65 9,550                  4,278               5,272           งบอุดหนุน ดารณี 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์

2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการรู้เร่ือง -                     งบอุดหนุน พรทิวา 
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ 19 พ.ค. 65 15,757                14,572             1,185           งบอุดหนุน อภิเดช 
4. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์                 10,000 งบเรียนฟรี สายรุ้ง  
5. กิจกรรมอัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ีทางคณิตศาสตร์                 22,255 งบเรียนฟรี จิราวรรณ 

รวมงบประมาณ 57,562               18,850            38,712         
คงเหลืองบอุดหนุน 25,307               18,850            6,457           

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 1. วันร าลึกคุณสุนทรภู่ 5 ก.ค. 65 3,000                  3,000               -              งบอุดหนุน อ าภาพร กานต์ภท 
การเรียนการสอนภาษาไทย  2. วันภาษาไทยแห่งชาติ 5 ก.ค. 65 5,000                  5,000               -              งบอุดหนุน อ าภาพร กานต์ภท

3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนากลุ่มสาระ 5 ก.ค. 65 8,517                  8,517               -              งบอุดหนุน พัชรี เตปิน
การเรียนรู้ภาษาไทย
4. คลินิกหมอภาษา 5 ก.ค. 65 1,000                  1,000               -              งบอุดหนุน นิชนันท์,สุดารัตน์
5. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1 มิ.ย. 65 11,000                11,000             -              งบอุดหนุน นิชนันท์,สุดารัตน์
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 21,366                งบอุดหนุน พัชรี เตปิน
ภาษาไทย

รวมงบประมาณ 49,883               28,517            21,366         
คงเหลืองบอุดหนุน 49,883               28,517            21,366         

รายละเอียดการใช้งบประมาณกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบ ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1.เปิดโลกดาราศาสตร์ 11,900                งบอุดหนุน ปานหทัย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. ค่ายสะเต็มศึกษา                   6,500 งบเรียนฟรี ปานหทัย 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10 ส.ค. 65                 12,220 12,220             -              งบเรียนฟรี ศุภการณ์ 

4.การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 12,358                งบอุดหนุน มลิวรรณ์ 
5. ศึกษาดูงานโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ 4,000                  งบอุดหนุน วันเพ็ญ 
บริษัทท่าเชียงทอง

รวมงบประมาณ 46,978               12,220            34,758         

คงเหลืองบอุดหนุน 28,258               -                 28,258         

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 1.กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ 4 กค. 65 18,000                18,000             -              งบอุดหนุน จิณณ์ณิตา 
การเรียนการสอนกลุ่มสาระ 2.กิจกรรมวันวิสาขบูชา 500                    งบอุดหนุน พิทยา 
สังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม 3.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 5 ก.ค. 65 6,000                  6,000               -              งบอุดหนุน นพดล 

4.วันอาเซ่ียนเดย์ 4 ส.ค. 65 5,000                  5,000               -              งบอุดหนุน ศิริพร
5.กิจกรรมสลากภัต 500                    งบอุดหนุน ชินวัตร
6.กิจกรรมสืบสานป๋าเวณีย่ีเป็ง 12,000                งบอุดหนุน สุธาศิน
7. ค่ายธรรมศึกษา                 18,200 งบเรียนฟรี อานนท์
8. วันรัฐธรรมนูญ 800                    งบอุดหนุน พิทยา
9. ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 2,000                  งบอุดหนุน อานนท์
เชิงประวัติศาสตร์
10. วันมาฆบูชา 3,200                  งบอุดหนุน ชินวัตร
11. กิจกรรมแข่งขันทักษะนอกสถานท่ี 2,380                  งบอุดหนุน จิณณ์ณิตา

12. เยาวชนพลเมือง 4,600                  งบอุดหนุน จิณณ์ณิตา

รวมงบประมาณ 73,180               29,000            44,180         

คงเหลืองบอุดหนุน 54,980               29,000            25,980         

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ 1. จัดซ้ือวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 14 มิ.ย. 65 15,505                13,705             งบอุดหนุน นพพล 



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบ ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 2. วันคริสต์มาส 2,000                  งบอุดหนุน ศศิธร 

3. วันตรุษจีน 10,000                งบอุดหนุน รุ่งอรุณ 
4. พัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน -                     นันท์พนิตา 
5. English Speaking Day -                     นันท์พนิตา 
6. ส่งเสริมความสามารถทางภาษาต่างประเทศ                   8,000 งบเรียนฟรี กลุ่มสาระ
(ภาษาอังกฤษ-จีน)
7. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน ธนัชชา 
ภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน

รวมงบประมาณ 35,505               13,705            21,800          
คงเหลืองบอุดหนุน 27,505               13,705            13,800         

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 1.ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 13 มิ.ย. 65 31,590                30,430             1,160           งบอุดหนุน สมพร 
ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา (อุปกรณ์

กีฬา + การเรียนการสอน)
2. กีฬา-กรีฑาโรงเรียนฮอดพิทยาคม ปี 2565 30,970                งบอุดหนุน ณัฐสุดา
3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     3.1 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (ตะกร้อ) 30 ส.ค. 65 19,000                7,000               12,000          งบอุดหนุน สงัด 
     3.2 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (ฟุตบอล) 24,200                งบอุดหนุน สมพร ภานุเดช 
     3.3 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (วอลเลย์บอลชายหาด) 15,020                งบอุดหนุน ณัฐสุดา สุธาศิน 
     3.4 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (วอลเลย์บอล) 17,900                งบอุดหนุน ณัฐสุดา 
4. ค่ายสุนทรียภาพทางด้านกีฬาและนันทนาการ สงัด 

รวมงบประมาณ 138,680             37,430            101,250       
คงเหลืองบอุดหนุน 138,680             37,430            101,250       

7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ 1.ส่งเสริมยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(ด้านศิลปะ) 26 พ.ค. 65 86,476                46,092             40,384          งบอุดหนุน วัลลภ  ทฤฒมณ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นันธนัษฐ์



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบ ผู้รับผิดชอบ
2. ค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนวงโยธวาทิต                 23,975 งบเรียนฟรี ทฤฒมณ
3. ค่ายสานสัมพันธ์พ่ีน้องวงโยธวาทิต 7 ก.ค. 65                   7,200 7,200               -              งบเรียนฟรี ทฤฒมณ
4. ค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์                 20,425 งบเรียนฟรี นันธนัษฐ์
ประจ าปี 2565
5. ค่ายประดิษฐ์ป่ินดอกไม้ไหว ประจ าปี 2565 8 ก.ค. 65                 19,425 8,000               11,425          งบเรียนฟรี นันธนัษฐ์

รวมงบประมาณ 157,501             61,292            96,209         
คงเหลืองบอุดหนุน 86,476               46,092            40,384         

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะอาชีพ 15,872                งบอุดหนุน พัชรนรี สุนทรี 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งบอุดหนุน อนวัช สมศักย์

2. ส่งเสริมทักษะงานปูน 10,470                สง่า สารพันธ์
รวมงบประมาณ 26,342               -                 26,342         

คงเหลืองบอุดหนุน 26,342               -                 26,342         
9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 1.กิจกรรมดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 65 500                    500                  -              งบอุดหนุน ศศิธร  
 ของงานแนะแนว 2.งานทุน กยศ.    -                     ณัชยานันท์ 

3.งานแนะแนวสัญจร 6,898                  งบอุดหนุน วรรณิกา 
4.งานทุนการศึกษา -                     ณัชยานันท์ 
5. ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4                 28,177 งบเรียนฟรี วรรณิกา  
6.แสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีได้รับโควตา 8,493                  งบอุดหนุน ณัชยานันท์ 

รวมงบประมาณ 44,068               500                 43,568         
คงเหลืองบอุดหนุน 15,891               500                 15,391         

174,094           279,228       รวมเงินคงเหลืองบอุดหนุน



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1.1 ค่ายคุณธรรมนักเรียน 27 พ.ค. 65                  30,340                  30,340 -                   งบเรียนฟรี นพดล
(โครงการใหม่) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4

1.2 ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สุรินี
รวมงบประมาณ 30,340                30,340                -                  

คงเหลืองบอุดหนุน
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2.1 เย่ียมบ้านนักเรียน 25,939                 งบอุดหนุน กิตติชัย

2.2 ประชุมผู้ปกครอง 40,000                 งบอุดหนุน กิตติชัย
2.3 สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,156                   งบอุดหนุน ชัยยันต์  

รวมงบประมาณ 68,095                -                     68,095             
คงเหลืองบอุดหนุน 68,095                -                     68,095             

3. ส่งเสริมพัฒนาวินัยสร้าง 3.1 กิจกรรมคนดีศรีเมืองฮอด 5,117                   งบอุดหนุน ทฤฒมน 
คนดี คนเก่ง 3.2 กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพนักเรียน 4,000                   งบอุดหนุน จิราวรรณ 

3.3 กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขวินัยนักเรียน 340                      งบอุดหนุน ชินวัตร  
รวมงบประมาณ 9,457                  -                     9,457               

คงเหลืองบอุดหนุน 9,457                  -                     9,457               
4. ส่งเสริมและพัฒนากิจการ 4.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีรหัสน้องรหัส สุธาศิน 
นักเรียน 4.2 กิจกรรมต้นกล้าความดี 13 มิ.ย. 65                  15,672 15,672                 -                   งบเรียนฟรี จิราวรรณ 

4.3 กิจกรรม  H.P.K Sport 14 มิ.ย. 65 300                      300                      -                   งบอุดหนุน สุธาศิน 
4.4 กิจกรรมชุมชนน่ารู้สู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 25 ก.ค. 65 1,911                   1,911                   -                   งบอุดหนุน สุธาศิน 
4.5 กิจกรรม  H.P.K Music 25 ก.ค. 65 1,000                   1,000                   -                   งบอุดหนุน สุธาศิน 
4.6 กิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการ 25 ก.ค. 65 4,450                   4,450                   -                   งบอุดหนุน จิราวรรณ 
สภานักเรียน
4.7 กิจกรรมค่ายเข็มทิศ 10,020                 งบเรียนฟรี สุธาศิน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565

ฝ่ายงานท่ี  2  ฝ่ายงานกิจการนักเรียน



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
4.8 กิจกรรมเลือกต้ังประธานคณะกรรม- 1,200                   งบอุดหนุน สุธาศิน 
การสภานักเรียน
4.9 กิจกรรมค่ายฮอดพิท ปันน้้าใจให้น้อง                  15,143 งบเรียนฟรี จิราวรรณ 
ปีท่ี 5
4.10 กิจกรรมค่ายอบรมคณะกรรมการ                  20,050 งบเรียนฟรี สุธาศิน 
นักเรียนใหม่
4.11 กิจกรรมอ้าลาสถาบัน ม. 3 ม. 6                  25,500 งบเรียนฟรี จิราวรรณ 

รวมงบประมาณ 95,246                23,333                71,913             
คงเหลืองบอุดหนุน 8,861                  7,661                  1,200               

5. ค่ายปลูกจิตส านึกต่อสถาบัน5.1 ค่ายปลูกจิตส้านึกต่อสถาบันชาติ 31 พ.ค. 65                    4,200 4,200                   -                   งบเรียนฟรี จิราวรรณ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันไหว้ครู)

5.2 ค่ายปลูกจิตส้านึกต่อสถาบันชาติ 11 ก.ค. 65                    2,450 2,450                   -                   งบเรียนฟรี ชินวัตร 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบรมราชินี)
5.3 ค่ายปลูกจิตส้านึกต่อสถาบันชาติ 19 พ.ค. 65                    2,450 2,450                   -                   งบเรียนฟรี ชินวัตร 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10)
5.4 ค่ายปลูกจิตส้านึกต่อสถาบันชาติ 4 ส.ค. 65                    2,870 2,870                   -                   งบเรียนฟรี นพดล 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันแม่)
5.5 ค่ายปลูกจิตส้านึกต่อสถาบันชาติ                    1,750 งบเรียนฟรี สุรินี 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันพ่อ)
5.6 วันส่งท้ายปีใหม่ 4,680                   งบอุดหนุน จิราวรรณ

รวมงบประมาณ 18,400                11,970                6,430               

คงเหลืองบอุดหนุน 4,680                  -                     4,680               

6. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 6.1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัย 20 ก.ค. 65                    9,850 1,660                   8,190                งบเรียนฟรี ชัยยันต์, กิตติชัย
จากภัยคุกคามทางเทคโนโลยี คุกคามทางเทคโนโลยี



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
รวมงบประมาณ 9,850                  1,660                  8,190               

คงเหลืองบอุดหนุน
7. โครงการ TO  BE 7.1 โครงการ TO  BE NUMBER ONE 10,312                 งบอุดหนุน ทฤฒมน
NUMBER ONE

รวมงบประมาณ 10,312                -                     10,312             
คงเหลืองบอุดหนุน 10,312                -                     10,312             

8. โรงเรียนสีขาว 8.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 19 พ.ค. 65 9,808                   8,658                   1,150                งบอุดหนุน ทฤฒมณ  
8.2 เฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน 4,000                   งบอุดหนุน นพดล 
8.3 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 27 มิ.ย. 65 2,000                   2,000                   -                   งบอุดหนุน นพดล 
8.4 กิจกรรมถนนสีขาว 4,100                   งบอุดหนุน นพดล 

รวมงบประมาณ 19,908                10,658                9,250               
คงเหลืองบอุดหนุน 19,908                10,658                9,250               

9. บริหารจัดการฝ่ายบริหาร จัดซ้ือวัสดุส้านักงานฝ่ายกิจการ 19 พ.ค. 65                    5,590 5,590                   -                   งบอ่ืน 10 % ทฤฒมน
งานกิจการนักเรียน นักเรียน

รวมงบประมาณ 5,590                  5,590                  -                  
คงเหลืองบอุดหนุน

18,319                102,994           

เงินท่ีใช้งบ 10% 5,590              

รวมเงินคงเหลืองบอุดหนุน



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.ศึกษาดูงานครูและบุคลากร 1.กิจกรรมศึกษาดูงานบุคลากร 83,200                 งบอุดหนุน กาญจนา
โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนฮอดพิทยาคม
(นางกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ)

รวมงบประมาณ 83,200                -                  83,200            
คงเหลืองบอุดหนุน 83,200                -                  83,200            

2. โครงการชุมชนสัมพันธ์ 1. ส่งเสริมเครือข่ายร่วมพัฒนา สุณัฐชา
(นางปานหทัย โรเจอร์ส ) 2. พัฒนางานประชาสัมพันธ์

   2.1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 19,920                 งบอุดหนุน ณัฐพล
   2.2 ดีเจน้อย 2,520                  งบอุดหนุน ปานหทัย
   2.3. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 26,890                 งบอุดหนุน ณัฐพล 
   2.4 วารสารเฟ่ืองฟ้า 6 มิ.ย. 75 40,000                 35,000               5,000               งบอุดหนุน  ปานหทัย

รวมงบประมาณ 89,330                35,000              54,330            
คงเหลืองบอุดหนุน 89,330                35,000              54,330            

3.โครงการพัฒนางาน 1. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงาน 
กลุ่มงานอ านวยการ โรงเรียน  
(สายทอง  หล้าใจ)    1.1 ค่าสาธารณูปโภค (40%) 1,000,000             งบอุดหนุน สายทอง  
(งบอุดหนุน,บ ารุงการศึกษา)    1.2 ค่าเดินทางไปราชการ (40%) 100,000               งบอุดหนุน กานต์ภท 

   1.3 ค่าวัสดุกลาง (40%) 19 พ.ค. 65 100,000               50,000               50,000             งบอุดหนุน อภิเดช
   1.4 ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุส านักงาน (40%) 76,752                 งบอุดหนุน นันท์พนิตา

2. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารกลุ่ม

รายละเอียดการใช้งบประมาณกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565

ฝ่ายงานท่ี  3  ฝ่ายงานอ านวยการ



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
งานอ านวยการ
   2.1 พัฒนาระบบงานธุรการ 23 พ.ค. 65 20,312                 19,262               1,050               งบอุดหนุน สายรุ้ง  
   2.2 งานเชิดชูเกียรติ 10,000                 งบอ่ืน รุ่งอรุณ  
   2.3 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง - ลูกจ้าง              1,716,586 เงินบ ารุง กานต์ภท 
3. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงาน 126,838               งบอุดหนุน อานนท์
ด้านวิชาการและงานต่างๆ
ของโรงเรียน

รวมงบประมาณ 3,150,488           69,262              3,081,226        
คงเหลืองบอุดหนุน 1,423,902           69,262              1,354,640        

4.โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 1.กิจกรรมอบรม วิถี ฮ.พ. ให้ครูใหม่ 5,200                  งบอุดหนุน รุ่งอรุณ  
(นางรุ่งอรุณ  เขมราชวงค์) 2. กิจกรรมการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์งานบุคคล 13,340                 งบอุดหนุน กานต์ภท  

รวมงบประมาณ 18,540                -                  18,540            
คงเหลืองบอุดหนุน 18,540                -                  18,540            

5.โครงการพัฒนาระบบ 1.  พัฒนาระบบงานการเงิน 19 พ.ค. 65 472                     472                   -                  งบอุดหนุน สายทอง  
งานการเงิน-การบัญชี  2. พัฒนาระบบการรับเงิน 9,540                  งบอุดหนุน ศิริพร
งานพัสดุและสินทรัพย์ 3. พัฒนาระบบงานการบัญชี 5 ก.ค. 65 4,400                  2,806                1,594               งบอุดหนุน ดารณี
(นางสายทอง  หล้าใจ) 4. พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์

    4.1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,600                  งบอุดหนุน พัชรี 
    4.2 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี นันท์พนิตา

    4.3 จัดท าทะเบียนวัสดุ อภิเดช

รวมงบประมาณ 20,012                3,278               16,734            

คงเหลืองบอุดหนุน 20,012                3,278               16,734            

6.โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ 1. อบรมพัฒนาครูเร่ือง PA 14,600                 14,600               งบอุดหนุน ดารณี
ครูมืออาชีพ 5,700                งบอ่ืน 10%



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(นางกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ ) 2 การอบรมครูเร่ือง สะเต็มศึกษา ปานหทัย

3. การอบรมเทคโนโลยีส าหรับครู 11,930                 เงินบ ารุง สงกรานต์
4. การอบรมเทคนิคการเรียนการสอน รุ่งอรุณ  
กับหน่วยงานภายนอก
5. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี สายรุ้ง  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

รวมงบประมาณ 26,530                20,300              6,230              
คงเหลืองบอุดหนุน 14,600                14,600              -                 

122,140            1,425,704        รวมเงินคงเหลืองบอุดหนุน



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการโรงเรียนส่งเสริม 1. ห้องพยาบาล 19 พ.ค. 65 28,650                28,650                -                    งบอุดหนุน จุฑามาศ 
สุขภาพ 2. งานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 9,200                  งบเรียนฟรี ณัฐสุดา 

3. โรงอาหารและโภชนาการ 26 พ.ค. 65 1,500                  1,000                  500                    งบอุดหนุน พัชรนรี  
4. ส้วมสุขสันต์ 19 พ.ค. 65 220                    220                     -                    งบอุดหนุน ธนัชชา 
5. การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ คร้ังท่ี 1 19 พ.ค. 65 44,120                22,720                21,400               งบอุดหนุน ศุภการณ์ 

คร้ังท่ี 2 5 ก.ค. 65 7,000                  14,400               
6 .การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร - วันเพ็ญ 
7. การท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน - ศุภการณ์ 

รวมงบประมาณ 83,690               59,590               24,100              
คงเหลืองบอุดหนุน 74,490               59,590               14,900              

2. โครงการปรับปรุงงาน 1. งานจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานท่ี 26 พ.ค. 65 47,000                25,590                21,410               งบอุดหนุน พัชรนรี
อาคารสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ 2. งานซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบน้ า- 24,000                งบอุดหนุน พรเทพ

บ าบัดน้ าเสีย ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน
3. งานซ่อมแซมครุภัณฑ์เก่ียวกับ                 30,000 งบอ่ืน สง่า
อาคารสถานท่ี
4. งานพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 13 มิ.ย. 65 45,200                30,800                14,400               งบอุดหนุน สงัด
5. งานซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียน 6,000                  งบอุดหนุน ภานุเดช
ฮอดพิทยาคม
6. งานปรับปรุงห้องอุตสาหกรรม                 54,640 งบอ่ืน สง่า
7. กิจกรรม ปรับปรุงร้ัวท่ีจอดรถนักเรียน                 13,200 งบอ่ืน พิทยา  

รวมงบประมาณ 220,040             56,390               163,650             

รายละเอียดการใช้งบประมาณกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565

ฝ่ายงานท่ี  4  ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
คงเหลืองบอุดหนุน 122,200             56,390               65,810              

3. โครงการ Zero  Waste  1. รณรงค์และสร้างความตระหนัก 1,200                  งบอุดหนุน วันเพ็ญ ปิมธ์
School:โรงเรียนปลอดขยะ เก่ียวกับการลดปริมาณขยะในโรงเรียน ทิพจุฑา

รวมงบประมาณ 1,200                 -                    1,200                
คงเหลืองบอุดหนุน 1,200                 -                    1,200                

4.โครงการ โรงเรียนสีเขียว 1. กิจกรรมรณรงค์การลดการใช้ 2,000                  งบอุดหนุน ทิพจุฑา ปิมธ์
พลังงานและการแยกขยะในโรงเรียน  พิทยา
2. กิจกรรมอบรมความปลอดภัยใน                   5,000 งบเรียนฟรี ทิพจุฑา พรเทพ
สถานศึกษา (อัคคีภัย แผ่นดินไหว อุบัติเหตุ) สง่า  สงัด
3. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ                 17,500 งบเรียนฟรี ทิพจุฑา พิทยา
ส่ิงแวดล้อมและกิจกรรมปลูกต้นไม้ท่ีฉันรัก ธนัชชา
4.กิจกรรมธนาคารขยะ                   8,874 งบเรียนฟรี ทิพจุฑา  พัชรนรี

ธนัชชา พิทยา
รวมงบประมาณ 33,374               -                    33,374              

คงเหลืองบอุดหนุน 2,000                 -                    2,000                
5. โครงการงานบริการ 1. กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์ - วัสดุ งานบริการ*                 83,500 งบอ่ืน วันเพ็ญ  

รวมงบประมาณ 83,500               -                    83,500              
คงเหลืองบอุดหนุน

115,980              83,910              รวมเงินคงเหลืองบอุดหนุน



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการบริหารงาน 1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2565 3,000                  งบอุดหนุน สุพรรณี  
ฝ่ายนโยบายและแผน 2. รำยงำนกำรใช้แผนปฏิบัติกำร  1,000                  งบอุดหนุน สุพรรณี  
(สุพรรณี  วรวัฒนเมธี) ประจ ำปี 2564

3. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน -                     วชิรำภรณ์ 
4. ประเมิน/ติดตำม/ตรวจสอบ -                     วชิรำภรณ์ 
กิจกรรมโครงกำร

รวมงบประมาณ 4,000                 -                   4,000                 
คงเหลืองบอุดหนุน 4,000                 -                   4,000                 

2. โครงการพัฒนาระบบ 1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ 1,700                  งบอุดหนุน สุนทรี 
การประกันคุณภาพภายใน สถำนศึกษำ ประจ ำปี 2565
ของสถานศึกษา 2. กำรจัดท ำสำรสนเทศเพ่ือกำร 27 มิ.ย. 65 3,405                  3,405                 -                     งบอุดหนุน สุนทรี 
(สุนทรี สวนจันทร์) ประกันคุณภำพและประเมิน

คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำประจ ำปี 2565
3. จัดท ำรำยงำนคุณภำพประจ ำปี 2564 27 มิ.ย. 65 1,000                  180                   820                     งบอุดหนุน สุนทรี 
4. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรน ำ 9 พ.ค. 65 2,160                  2,160                 งบอุดหนุน สุนทรี 
โปรแกรมส ำเร็จรูปมำใช้ในกำรบริหำร 2,740                 งบอ่ืน 10%
จัดกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฎิบัติกำรใน
สถำนศึกษำ
5. ประเมินควำมเส่ียง สุนทรี วชิรำภรณ์

รวมงบประมาณ 8,265                 8,485                220-                    

รายละเอียดการใช้งบประมาณกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565

ฝ่ายงานท่ี  5  ฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน



โครงการ/งาน/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันท่ีขอด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบท่ีขอด าเนินการ คงเหลือ ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
คงเหลืองบอุดหนุน 8,265                 5,745                2,520                 

3.  โครงการบริหารและ 1. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนสำรสนเทศ 750                    งบอุดหนุน นำรีรัตน์  
การจัดการข้อมูล ประจ ำปี  2565
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 2. กรอกข้อมูลสำรสนเทศประจ ำปี นำรีรัตน์
(นารีรัตน์  กูลเม็ง) กำรศึกษำ 2565 วชิรำภรณ์

รวมงบประมาณ 750                   -                   750                    
คงเหลืองบอุดหนุน 750                   -                   750                    

4. โครงการพิเศษ 1. จัดท ำรูปเล่มเอกสำรโครงกำรพิเศษ 6,000                  งบอุดหนุน สุนทรี 
2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด ำเนินกำร 4,000                  งบอุดหนุน สุนทรี 
โครงกำรพิเศษ

รวมงบประมาณ 10,000               -                   10,000               
คงเหลืองบอุดหนุน 10,000               -                   10,000               

5,745                17,270               รวมเงินคงเหลืองบอุดหนุน
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