
แบบรายงานงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบจัดสรรคงเหลือ 
1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.1 งานพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 105,322.74 87,317.74 73,813.74 73,033.74 1,945  
วก.1.2 งานสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET  

ของนักเรียน ม. 3  ม. 6 
100,000 51,500 25,910 25,910 15,910  

วก.1.3 งานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 10,000 10,000 3,145 1,085 1,085  
วก.1.4 งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 150,000 80,746 44,551 43,064.25 5,534.25  
วก.1.5 งานวันชื่นชมยินดี 70,000 70,000 36,430 36,430 36,430  
วก.1.6 งานทะเบียนนักเรียน 100,000 50,634.50 26,919.50 26,134.50 871  
วก.1.7 งานพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้นิเทศจัดการศึกษา 

และพัฒนาบุคลากร 
150,000 118,368 97,995 87,595 15,570  

วก.1.8 งานนิทรรศการมหกรรมวิชาการ (Open  House) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000  
วก.1.9 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (150,000) (150,000) (150,000) (150,000) (150,000)  
วก.1.10 งานผลิตข้อสอบและเอกสารกลาง (1,500,000) (1,167,490) (882,938) (653,038) (653,038)  
วก.1.11 งานประกันคุณภาพการศึกษา 35,000 35,000 35,000 35,000 17,500  
วก.1.12 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 38,000 38,000 38,000 8,000 -  
วก.1.13 งานค่ายวิชาการอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 6,000 1,120 - - -  
วก.1.14 โครงการงานห้องสมุดส่งเสริมทรัพยากรสารนิเทศ 136,000 106,164 67,552 28,662 162  
วก.1.15 โครงการบริการโสตทัศนูปกรณ์ แสง สี เสียง และบันทึกภาพ 78,400 43,619 6,694 1,744 9  
วก.1.16 โครงการพัฒนาบุคลากรโสตทัศนศึกษา 23,800 5,800 5,800 5,800 5,800  
วก.1.17 โครงการอบรมพัฒนาการใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 23,800 - - - -  
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รหัส
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วก.1.18 โครงการติดตั้งจอ LED ในโรงอาหาร - - - - -  
วก.1.19 งานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล งานวิจัยและพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ 
30,000 7,495 6,805 6,805 -  

วก.1.20 งานสารสนเทศและนวัตกรรมกลุ่มบริหารวิชาการ 30,000 28,200 28,200 28,200 -  

รวม 
1,143,322.74 790,964.24 553,815.24 464,463.49 157,816.25 ไม่รวม 

วก.1.9 
วก.1.10 
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1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
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ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
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คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 
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ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์  
และการแสดงนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (35,800) 
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ในระดับต่างๆ (24,200) 

60,000 60,000 60,000 60,000 769  

วก.1.1.2 
 

 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

176,000 176,000 141,864 141,864 864  

วก.1.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
1. อบรม/ประชุม/สัมมนา  (20,000) 
2. ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา  (55,000) 

75,000 75,000 25,524 25,524 -  

วก.1.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (ค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์) 

- - - - -  

วก.1.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉิยภาพด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดคู่พัฒนา 
(18,000) 

- - - - -  
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2. การเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยงานวิจัย  
และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4-6 (45,000) 
3. การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดคู่พัฒนา  (90,000)  
4. กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์  (15,000) 
5. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ
จังหวัด ระดับภาค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (90,000) 

วก.1.1.6 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

120,000 20,700 20,700 10,700 1,100  

วก.1.1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัฉริยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,1/2 

- - - - -  

วก.1.1.8 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนอัฉริยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - -  

วก.1.1.9 โครงการค่ายความหลากหลายทางชีวภาพสู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

- - - - -  

วก.1.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 -  
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วก.1.1.11 โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ 

(คอมพิวเตอร์) 
8,000 8,000 8,000 8,000 -  

วก.1.1.12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

50,000 50,000 35,200 35,200 -  

รวม 499,000 399,700 301,288 291,288 2,733  
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1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 
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ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.2.1 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

90,000 66,709 59,627 59,087 -  

วก.1.2.2 โครงการพัฒนาครูผู้สอนและคุณภาพ 
ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (อบรมครูคณิตศาสตร์) 

45,000 45,000 45,000 45,000 -  

วก.1.2.3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 40,000 16,500 16,500 16,500 -  

วก.1.2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ห้องเรียนพเิศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/1-ม.6/3)  
- ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย 

- - - - -  

วก.1.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4/1, ม.4/2 ,ม.5/1, ม.5/2, ม.6/1, ม.6/2 ) 
- น านักเรียนไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยของรัฐ 

25,000 25,000 25,000 25,000 -  

วก.1.2.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม.2/1, ม.2/2 ,ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3) 

- - - - -  

วก.1.2.7 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม  GSP  
( The  Geometer’s Sketchpad ) 

- - - - -  

วก.1.2.8 โครงการปรับปรุงห้องสมุดและห้องสืบค้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 -  

วก.1.2.9 โครงการคลินิกคณิตศาสตร์  (Math Clinic) 20,000 20,000 20,000 20,000 -  
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รหัส
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วก.1.2.10 โครงการคณิตศาสตร์สัญจร 20,000 20,000 20,000 20,000 -  

รวม 250,000 203,209 196,127 195,587 -  
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1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.3.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 128,700 104,275 66,684 38,188 263  

วก.1.3.2 โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 
 - กิจกรรมร าลึกครูกลอนสุนทรภู่   

14,500 14,500 14,500 - -  

วก.1.3.3 โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 
  - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ    

40,000 40,000 40,000 - -  

วก.1.3.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3,000 3,000 3,000 3,000 -  

วก.1.3.5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมภาษาไทยสัญจร 

10,800 10,800 10,800 10,800 -  

วก.1.3.6 โครงการเตรียมความพร้อมความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

- - - - -  

รวม 197,000 172,575 134,984 51,988 263  
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1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.4.1 โครงการนิทรรศการทางภาษาและวัฒนธรรม 
1. กิจกรรมวันคริสต์มาส    (6,500) 
2. กิจกรรมวันตรุษจีน       (12,000) 
3. กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส  (5,000) 
4. กิจกรรมวันทานาบาตะ   (15,000) 

38,500 
 

 
- 

(12,000) 
(5,000) 

(15,000) 

 
- 

(12,000) 
(5,000) 

(15,000) 

 
- 

(12,000) 
(5,000) 

(15,000) 

 
- 
- 
- 
- 

 

วก.1.4.2 โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักเรียน 
เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

15,000 15,000 15,000 15,000 -  

วก.1.4.3 โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ 
1. ค่ายภาษาอังกฤษ     (15,000) 
2. ค่ายภาษาจีน           (9,600) 
3. ค่ายภาษาฝรั่งเศส     (3,360) 
4. ค่ายภาษาญี่ปุ่น        (960) 

28,920 
 

 
(15,000) 
(9,600) 
(3,360) 

(960) 

 
(15,000) 
(9,600) 
(3,360) 

(960) 

 
(15,000) 
(9,600) 
(3,360) 

(960) 

 
- 
- 
- 
- 

 

วก.1.4.4 โครงการเรียนภาษาต่างประเทศกับชนชาติเจ้าของภาษา - - - - -  

วก.1.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน - - - - -  
วก.1.4.6 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 

1. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (10,800) 
2. การแข่งขันทักษะภาษาจีน      (7,200)  
3. การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส  (1,200)  
4.  การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น   (1,200)  

20,400 
 
 

 
(10,800) 
(7,200) 
(1,200) 
(1,200) 

 
(10,800) 

- 
(1,200) 
(1,200) 

 
(10,800) 

- 
(1,200) 
(1,200) 

 
- 
- 
- 
- 

 

วก.1.4.7 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ แบบเข้ม (IEP) - - - - -  
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.4.8 โครงการค่ายส่งเสรมิศักยภาพภาษาอังกฤษนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (IEP) - - - - -  

วก.1.4.9 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนห้องเรียนความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ
(ม.1/3,ม.2/3,ม.3/3) 

- - - - -  

วก.1.4.10 โครงการสอบวัดระดับทางภาษาตา่งประเทศ 
1. การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (12,000) 
2. การสอบวัดระดับภาษาจีน (15,000) 
3. การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส (6,900) 
4. การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  (9,500) 

- 
 

- 
 

- - -  

วก.1.4.11 โครงการอบรมและพัฒนาครผูู้สอนภาษาต่างประเทศ 
1. ภาษาอังกฤษ 
2. ภาษาจีน 
3. ภาษาฝรั่งเศส 
4. ภาษาญี่ปุ่น 

20,000 10,570 3,134 3,134 -  

วก.1.4.12 โครงการคลินิกภาษา 2,000 2,000 2,000 2,000 -  

วก.1.4.13 โครงการศึกษาดูงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
2. ครูผู้สอนภาษาจีน 

38,000 - - - -  

วก.1.4.14 โครงการปรับปรุงห้องเรยีนภาษาญี่ปุ่น 44,860 - - - -  

วก.1.4.15 โครงการจดัหา ซื้อวัสดุ ซ่อมบ ารุงสื่อการเรียนการสอน  
และวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

77,320 28,390 15,478 15,503 - บวกเพิ่ม
จากราคา
การปรับ

สินค้าในไตร
มาส 2  

(25 บาท) 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.4.16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5,000 - - - -  

รวม 290,000 137,280 109,732 109,757 -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 11 



1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.5.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

35,000 
   

35,000 
 

27,000 27,000 32  

วก.1.5.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

102,000  
 

81,655 64,565 64,565 30  

วก.1.5.3 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
(เงินระดมทรัพย์จากนักเรียน 250 คน คนละ 2,200 บาท)   

20,000 20,000 20,000 14,500 1,042  

วก.1.5.4 โครงการพัฒนาคณุภาพบุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

30,000 
   

30,000 
 

30,000 30,000 517  

วก.1.5.5 โครงการจัดหา  ซ่อมบ ารุงรักษาสื่อและอุปกรณ์ 
การจัดการเรียนการสอน 

30,000 
   

12,629 
 

375 375 375  

วก.1.5.6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสังคมศึกษา 
ห้องศาสตร์พระราชา และห้องอาเซียน 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 12,000 170  

วก.1.5.7 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 10,000 10,000 10,000 10,000 -  

วก.1.5.8 โครงการครอบครัวพอเพียง 30,000 15,440 15,440 15,440 440  

วก.1.5.9 โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
สู่การปฏิบัติ 

- - - - -  

รวม 269,000 216,724 179,380 173,880 2,606  
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1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.6.1 โครงการยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

40,000 40,000 40,000 
 

36,842 9,048  

วก.1.6.2 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  3  ด้าน 

87,000 62,820 43,568 36,378 -  

วก.1.6.3 โครงการทัศนศึกษาชมโขนพระราชทาน - - - - -  

วก.1.6.4 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

65,000 65,000 65,000 65,000 -  

วก.1.6.5 โครงการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีห้องส านักงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

30,000 27,691 25,120 14,530 -  

รวม 222,000 195,511 173,688 152,750 9,048  
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1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.7.1 โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้/พัฒนาบุคลากร/การท าวิจัย  
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- พัฒนาบุคลากร/สร้างขวัญก าลังใจ/ศึกษาดูงาน อบรม 
- การท าวิจัยในชั้นเรียน 

35,000 10,000 9,536 - -  

วก.1.7.2 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียน/วัสดุส านักงาน 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
- อุปกรณ์การเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
- วัสดุอุปกรณส์ านักงาน 

98,000 51,028 32,093 - -  

วก.1.7.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ   120,000 59,520 43,130 - -  

วก.1.7.4 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน/ประเมินผล  25,000 25,000 25,000 2,066 -574  

วก.1.7.5 โครงการจัดท าป้ายนิเทศ/ข้อมูลสารสนเทศการประเมินผล   13,000 13,000 10,030 280 -  

วก.1.7.6 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสี   (363,500) (363,500) - - -  

วก.1.7.7 โครงการฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ าเพ่ือเตรียมความพร้อม - - - - -  

วก.1.7.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาสระว่ายน้ าสู่การเรียนการสอน 
เพ่ือความเป็นเลิศ  

- - - - -  

รวม 291,000 158,548 119,789 2,346 -574  
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1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.8.1 โครงการพัฒนาบุคลากรการงานอาชีพ  
1. งานพัฒนาบุคลากรการงานอาชีพ (17,000) 
2. งานพัฒนานักเรียนทางการงานอาชีพ(ธุรกิจ)  (10,000) 

27,000 
 

 

 
(328) 

(5,160) 

 
(328) 

(5,160) 

 
(328) 

(2,160) 

 
- 
- 

 

วก.1.8.2 
 
 
 
 

โครงการจัดการเรียนการสอน  
1. คหกรรม         (50,000 ) 
2. ธุรกิจ             (41,000 )  
3. อุตสาหกรรม    (50,000 ) 
4. เกษตรกรรม     (50,000 ) 

191,000  
(50,000) 
(40,280) 
(20,385) 
(40,286) 

 
(24,378) 
(23,122) 
(18,271) 
(19,686) 

 
(12,578) 
(6,942) 

(17,821) 
(19,686) 

 
4,881 

37 
11 

- 

 

วก.1.8.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการงานอาชีพ 40,000 40,000 40,000 10,891 532  

รวม 258,000 196,439 130,945 70,406 5,461  
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1.9 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด )   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.9.1 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 44,000 44,000 44,000 20,247 19,517  

วก.1.9.2 โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12,000 12,000 8,221 8,221 8,221  

วก.1.9.3 โครงการเดินทางไกลและพิธีเข้าประจ ากองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้น ม.1 

- - - - -  

วก.1.9.4 โครงการเดินทางไกลและพิธีเข้าประดับเข็มยุวกาชาด ชั้น ม.1 - - - - -  
วก.1.9.5 โครงการเดินทางไกล/เข้าค่ายพักแรม และสอบวิชาพิเศษเนตรนารี

สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 
- - - - -  

วก.1.9.6 โครงการเดินทางไกล/เข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ชั้น ม.2 - - - - -  

วก.1.9.7 โครงการประเมินผลและพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษเนตรนารี - - - - -  

วก.1.9.8 โครงการประเมินผลและพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษยุวกาชาด - - - - -  

รวม 56,000 56,000 52,221 28,468 27,738  
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1.10 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว )   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

วก.1.10.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  2,000 2,000 2,000 2,000 -  

วก.1.10.2 โครงการพัฒนางานแนะแนว 40,450 38,218 38,218 8,808 -  

วก.1.10.3 โครงการสัปดาห์แนะแนว 20,000 20,000 20,000 - -  

วก.1.10.4 โครงการจัดหาทุนการศึกษา 7,000 2,000 2,000 2,000 -  

วก.1.10.5 โครงการพัฒนาบุคลากรแนะแนว 20,000 20,000 20,000 20,000 -  

วก.1.10.6 โครงการจัดท าระเบียนสะสม (ปพ.8) 3,950 3,950 3,950 3,950 3  

วก.1.10.7 โครงการศิษย์เก่าพบรุ่นน้อง 6,600 6,600 6,600 6,600 -  

รวม 100,000 92,768 92,768 43,358 3  
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2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

บง.2.1 โครงการพัฒนา/เพ่ิมพูนประสบการณ์งานส านักงานเลขานุการ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

25,000 23,980 - - -  

บง.2.2 งานยานพาหนะ 157,000 76,869.75 5,865.95 -25,000 -40,340  

บง.2.3 งานบริหารการเงินและบัญชี 28,000 5,465 5,115 2,880 430  

บง.2.4 งานปรับปรุงและพัฒนางานพัสดุ 354,064.55 182,705.55 67,115.55 26,115.55 20,203.55  

บง.2.5 โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ 65,000 65,000 65,000 65,000 21,000  

บง.2.6 โครงการจัดการสารสนเทศพ้ืนฐานสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2563-2564 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

บง.2.7 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26,000 20,546 20,546 20,546 286  

บง.2.8 โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนประสบการณ์งานสารบรรณ 45,000 42,575 34,735 32,180 -93  

รวม 
715,064.55 432,140.55 213,417.50 161,721.55 56,919.55 ไม่รวม  

บง.2.2 
บง.2.8 
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3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

บค.3.1 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  ม.2  3  5  6 
2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน   ม.3  6 
3.กิจกรรมไหว้ครูนักเรียน  6  ระดับ 
4.การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  6  ระดับ 
5.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 6 ระดับ 
6.กิจกรรมเยี่ยมหอพักนักเรียน  6  ระดับ 

 
25,064.55 

80,000 
35,000 

 
(200,000)  

   

 
25,064.55 

80,000 
35,000 

 
(112,000)  

 

 
25,064.55 

- 
35,000 

 
- 

 
64.55 

- 
35,000 

 
- 

 
64.55 

- 
- 
 

- 

 

บค.3.2 โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
1.เข้าค่ายพุทธธรรมนักเรียน  ม. 1 
  - งบกิจกรรมฯ (คุณธรรม)  
     จ านวน 591 คน × 200 บาท = 118,200 บาท 
  - ระดมทรัพย์ จ านวน 591 คน × 280 บาท  
    = 165,480 บาท 
2.เข้าค่ายพุทธธรรมนักเรียน  ม. 4  
  - งบกิจกรรมฯ (คุณธรรม) 
    จ านวน 666 คน × 200 บาท = 133,200 บาท 
  - งบกิจกรรมฯ (ทัศนศึกษา) 
    จ านวน 666 คน × 240 บาท = 159,840 บาท 
   - ระดมทรัพย์ จ านวน 666 คน × 280 บาท  
    = 186,480 บาท 

  
    20,000 

 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 
 

- 

 
งบอื่น 

คงเหลือ ม.1  

-2,880 บาท 
 
 
 
 
ม.4  
166,720 บาท 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

บค.3.3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
1.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
2.การเลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียน 

50,000 45,144 39,644 39,644 4  

บค.3.4 เพ่ือนใจวัยรุ่น ( To be  Number  One ) 30,000    27,000 27,000 27,000 500  

บค.3.5 โครงการคนดีศรีราชินู 65,000   65,000 - - -  

บค.3.6 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยจราจรนักเรียนและบุคลากร 10,000   7,600 7,600 7,600 3,600  

บค.3.7 โครงการงานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 80,000   65,574 46,713 18,976 11,895  

บค.3.8 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนความสะอาดห้องเรียน 20,000   20,000   20,000 20,000 160  

บค.3.9 โครงการพัฒนานักเรียนจิตอาสา 120,000  120,000 - - -  

บค.3.10 โครงการส่งเสริมวิทยฐานะครู 20,000    12,000    12,000 12,000 200  

บค.3.11 โครงการยกย่องชื่นชมยินดีบุคลากร 45,000   45,000   23,000 23,000 3,000  

บค.3.12 โครงการพัฒนาบุคลากร (200,000) - - - -  

บค.3.13 โครงการมุทิตาจิตครูผู้เกษียณ (อ าลานักเรียน) 35,000  35,000 35,000 35,000 -  

บค.3.14 โครงการโรงเรียนสีขาว 10,000  10,000 10,000 - -  

บค.3.15 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.2,3,5,6 
ม.2 602×200=120,400 บาท 
ม.3 473×200=94,600 บาท       475,600   
ม.5 656×200=131,200 บาท 
ม.6 647×200=129,400 บาท 

- - - - -  
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

บค.3.16 โครงการทัศนศึกษานักเรียน ม.1-6 
ม.1 591×240=141,840 บาท 
ม.2 602×240=144,480 บาท 
ม.3 473×240=113,520 บาท      872,400   
ม.4 666×240=159,840 บาท 
ม.5 656×240=157,440 บาท 
ม.6 647×240=155,280 บาท 

- - -  -  

บค.3.17 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 50,000 50,000 - 30,000 1,230 ไตรมาส 2
ไม่ได้

ด าเนินการ 
(บวกเพิ่ม 
50,000)  

บค.3.18 โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

(30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000)  

รวม 715,064.55 642,382.55 281,021.55 248,284.55 20,653.55 ไม่รวม 
บค.3.18 
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4. กลุ่มบริหารทั่วไป 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุนฯ 

จัดสรร ปี 2564 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 63 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 64 

คงเหลือเงินของ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 64 
หมายเหตุ 

บท.4.1 โครงการบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 220,000 167,780 87,042 62,324 -  

บท.4.2 โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต 80,000 53,310 22,490 22,490 22,490  

บท.4.3 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ภัยพิบัติ และปรับภูมิทัศน์ 
- ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  

699,000 568,525 310,823 80,438 -8,092  

บท.4.4 โครงการพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 16,000 8,490 4,690 4,690 -  

บท.4.5 โครงการศึกษาดูงานงานอาคารสถานที่ (นักการ) 40,000 32,000 32,000 32,000 -  

บท.4.6 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย 50,000 4,055 -10,265 -10,265 -12,792  

บท.4.7 โครงการจิตอาสา 15,000 8,340 -990 -990 -990  

บท.4.8 งานปฎิคมโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 -  

บท.4.9 งานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมกลาง 110,000 98,400 80,290 78,290 40  

บท.4.10 งานโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

บท.4.11 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป (ครู) 50,000 50,000 50,000 50,000 -  

บท.4.12 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศห้องส านักงานจัดหา 
และซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณส์ านักงาน 

60,129.09 52,604.09 51,404.09 50,959.09 2,715.09  

บท.4.13 โครงการพัฒนาระบบงานประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียน 40,000 38,380 35,680 28,480 1,370  

บท.4.14 โครงการห้องเรียนสเีขียวอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 10,000 10,000 10,000 10,000 220  

รวม 
1,430,129.09 1,110,384.09 702,919.09 438,171.09 36,835.09 ไม่รวม 

บท.4.3 
บท.4.6 
บท.4.7 
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แบบรายงานงบประมาณปี พ.ศ. 2564  งบจัดสรรคงเหลือ 
โครงการของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

 
งานแผนงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนสตรีราชนิูทิศ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธาน ี

 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

 
   กลุ่มงาน            หน้า 
  1. กลุ่มบริหารวิชาการ            1-2 

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         3-5 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         6-7 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          8 
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         9-11    
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       12 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          13 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา     14 
1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         15 
1.9 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด )        16 
1.10 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว )          17 

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ           18 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล            19-21 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป            22 
 
 
 


