
 

การใช้เงินในโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
1.สรุปการใช้เงินในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

1) สรุปภาพรวมการใช้งบประมาณโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

1 ฝ่ายวิชาการ 996,290           957,961          38,329                260,000              37,205         222,795        

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 100,000           100,065          (65)                      90,000                300              89,700          

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 540,000           529,313          10,687                160,000              52,870         107,130        

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม 66,000             43,920            22,080                45,000                -               45,000          

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 78,000             68,380            9,620                  47,000                10,975         36,025          

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 100,000           99,152            848                     90,000                89,390         610               

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 150,000           150,195          (195)                    50,000                -               50,000          

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 58,400             48,850            9,550                  45,000                -               45,000          

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 50,000             36,820            13,180                350,000              351,300       (1,300)           

10 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 20,000             12,538            7,462                  83,000                -               83,000          

11 งานหอ้งสมุด 200,000           190,590          9,410                  30,000                -               30,000          

12 งานแนะแนว 26,000             22,570            3,430                  20,000                15,000         5,000            

13 ฝ่ายกจิการนักเรียน 70,340             36,117            34,223                316,000              59,000         257,000        

14 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 269,000           394,301          (125,301)             11,000                -               11,000          

15 ฝ่ายนโยบายและแผน   342,000           227,731          114,269              -               -                

16 ส ารองจ่าย 10% 340,670           391,028          (50,358)               -                

3,406,700    3,309,531   97,170          1,597,000      616,040   980,960   

ฝ่ายวชิาการ

รวมเงินจัดสรรแต่ละฝ่ายเปน็เงินทัง้สิ้น

ที่ โครงการ ฝ่าย/งาน/กลุม่สาระ ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบอุดหนุนรายหวั งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



 

.2) สรุปการใช้งบประมาณโครงการ ตามฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระวิชา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

1 พฒันาอจัฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศ(ศิลปหตัถกรรมป ี64) วิชาการ นางสาวปณยา  -               160,000 37,205     122,795    

2 พฒันางานสารสนเทศเพือ่การบริหารการศึกษา วิชาการ นางสาวปณยา  5,000 921            4,079            -           

3 มหกรรมวิชาการเปดิบา้นแหง่การเรียนรู้ วิชาการ นางสาวศศิร์อร  -               70,000 -          70,000      

4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการ นางวิภารัตน์ -               30,000 -          30,000      

5 พฒันางานวิชาการ(จัดซ้ือวัสดุในส านักงาน) วิชาการ นางสาวนันทิดา 482,290 481,855      435               -           

6 พฒันาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล วิชาการ นางนัฏฐกานต์  50,000 59,650       9,650-            -           

7 บริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา วิชาการ นางสาวอญัชลี  50,000 -            50,000          -           

8 พฒันาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 วิชาการ นางนัฏฐกานต์  4,000 -            4,000            -           

9 จัดหาส่ือเพือ่พฒันาการเรียนการสอน วิชาการ นางนัฏฐกานต์  250,000 250,000      -               -           

10 พฒันางานทะเบยีนและวัดผล วิชาการ นางชติุมา  100,000 141,315      41,315-          -           

11 รับนักเรียนใหม่ปกีารศึกษา 2565 วิชาการ นางสาวศศิร์อร  20,000 19,940       60                -           

12 พฒันาการนิเทศภายในโดยใชรู้ปแบบการนิเทศเชงิรุก 3D-SMILE Modelวิชาการ นางวิภารัตน์ 33,000 530            32,470          -           

13 บริการศูนย์ปอ้งกนัการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)วิชาการ นางสาวจิตรลดา 2,000 3,750         1,750-            -           

14 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้เรียนหอ้งเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เงินรายได้สถานศึกษา หอ้งเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์)     474,000 บาทวิชาการ -               -           

996,290       957,961      38,329          260,000         37,205     222,795    

ฝ่ายวชิาการ

รวมยอดฝ่ายวชิาการ

ที่ โครงการ ฝ่าย/งาน/กลุม่สาระ ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบอุดหนุนรายหวั งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื
15 ผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วม คณิตศาสตร์ น.ส.ดวง 20,000 20,025       25-                -           

16 อบรมโปรแกรมเชงิปฏิบติัการ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และคณิตศาสตร์ นายฉตัรชยั -               20,000 -          20,000      

17 ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) คณิตศาสตร์ น.ส.บญุย -               50,000 -          50,000      

18 พฒันาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ นายฉตัรชยั 25,000 24,990       10                -           

19 พฒันาอจัฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ นายสุทธิชยั -               20,000 300         19,700      

20 พฒันาและปรับปรุง หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ น.ส.บญุย 55,000 55,050       50-                -           

100,000 100,065 -65 90,000 300 89,700

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

รวมยอดกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

21 หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นางนวลจันทร์ 90,000 89,938       62                -           

22 ค่ายวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์นางทัศวรรณ    -               50,000 50,000     -           

23 การผลิตและพฒันาส่ือวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นางสาวศิริธร  10,000 10,080       80-                -           

24 สัปดาหวั์นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นางนวลจันทร์  -               15,000 -          15,000      

25 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิทยาศาสตร์นางวิภารัตน์  -               20,000 -          20,000      

26 พฒันาความเปน็เลิศทางวิทยาศาสตร์ ( จ านวน 65,000 บาท)วิทยาศาสตร์ -               65000 2,870       62,130      

27 ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ (เงินสมาคมผู้ปกครอง) (150,000)วิทยาศาสตร์นายรุ่งโรจน์ -               -           

28 โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกหอ้งเรียน  ( จ านวน 40,000 บาท)วิทยาศาสตร์ 40,000 29,335       10,665          -           

29 การพฒันาหอ้งเรียนคอมพวิเตอร์เพือ่การเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19วิทยาศาสตร์น.ส.ปณยา 46,000 46,000       -               -           

30 พฒันาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นางขนิษฐา 223,500 223,460      40                -           

31 พฒันาหอ้งเรียนคอมพวิเตอร์ 4 วิทยาศาสตร์น.ส.อญัชลี 94,680 94,680       -               -           

32 การพฒันาระบบคอมพวิเตอร์เพือ่การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์น.ส.ประภัสศร 25,380 25,380       -               -           

33 พฒันากฬีา E-Sport วิทยาศาสตร์นายธราธิป -               10,000 -          10,000      

34 พฒันาส่ือการเรียนการสอนเพือ่จัดกระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์น.ส.ประภัสศร 10,440 10,440       -               -           

540,000 529,313 10,687 160,000 52,870 107,130

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รวมยอดกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

35 พฒันาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม 33000 33,320       320-               -           

1. กจิกรรม พฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม นางวาสนา -               -           

2. กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม นางวาสนา -               -           

3.กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแขง่ขนัทักษะทางสังคมศึกษาสั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม นางสิริลักษณ์ -               -           

4. กจิกรรม สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก  30,000(รายได้ผู้สอบผ่านในป2ี563)สั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม นางสาวจิตรลดา -               -           

5 กจิกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม นางประภากร -               30,000 -          30,000      

36 วันส าคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์พระราชา พฒันาจริยธรรมสั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม 33000 10,600       22,400          15000 -          15,000      

1.กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม นางสุพชิชา -               -           

2.กจิกรรมวันแม่แหง่ชาติ (เฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิ พระบรมราชนิีนาถ)สั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม นางจิราวรรณ -               -           

3.กจิกรรมวันพอ่แหง่ชาติ (เฉลิมพระเกยีรติในหลวงรัชกาลท่ี 9)สั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม นางสาวศิริวรรรณ -               -           

4.กจิกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม นางลักขณา -               -           

5. กจิกรรมการประกวดมารยาทไทย
สั งคม ศึ ก ษาแ ล ะศ าส นาแ ล ะวัฒนธรรม

นางสิริลักษณ์
-               -           

66000 43920 22080 45000 0 45000

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวฒันธรรม

รวมยอดกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวฒันธรรม



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

37 พฒันาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาไทย -               -           

กจิกรรมที1่. อบรมใหค้วามรู้ด้านการพดู (การกล่าวสุนทรพจน์)     ภาษาไทย นางวนิดา  -               15,000 -          15,000      

กจิกรรมที2่. ฝึกนักเรียนเพือ่เขา้ร่วมประกวดแขง่ขนัทกัษะภาษาไทย  ภาษาไทย น.ส.รัญชน์ชยารัตน์ -               5,000 -          5,000       

กจิกรรมที3่. ฝึกนักเรียนเพือ่เตรียมสอบ O-NET,GAT,PATภาษาไทย นางวนิดา  -               2,000 -          2,000       

กจิกรรมที4่.สอนเสริมนักเรียนอา่นไม่ออกเขยีนไม่ได้ อา่นไม่คล่อง เขยีนไม่คล่อง ภาษาไทย นางวนิดา  -               5,000 4,975       25            

กจิกรรมที5่. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยภาษาไทย น.ส.กนกภรณ์ 8,000 7,930         70                -           

38 วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแหง่ชาติ ภาษาไทย น.ส.รัญชนช์ยารัตน3์0,000 19,040       10,960          -           

39 พฒันาบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาไทย นางวนิดา  40,000 41,410       1,410-            -           

40 พฒันาอจัฉริยะภาพทางภาษาไทย (การน านักเรียนแขง่ขนักบัหน่วยงานภายนอก)ภาษาไทย นางสาวสกลรัตน์ -               10,000 -          10,000      

41 มหกรรมน าเสนองานวิชาการ วิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภาษาไทย นางสาวกนกภรณ์ -               10,000 6,000       4,000       

78000 68380 9620 47000 10975 36025

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

รวมยอดกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

42 พฒันาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร(จ านวน 39,500บาท)ภาษาต่างประเทศ -               -           

43 พฒันาอจัฉริยภาพทางภาษาองักฤษ (จ านวน 40,000บาท)ภาษาต่างประเทศ -               -           

กจิกรรมท่ี 1 การแขง่ขนัส่งเสริมความเปน็เลิศทางภาษาองักฤษ(ภายในโรงเรียน) ภาษาต่างประเทศ นางวรรณคนา -               20,000 19,854     146          

กจิกรรมท่ี 2 การแขง่ขนัส่งเสริมความเปน็เลิศทางภาษาองักฤษ(น านักเรียนแขง่ขนักบัหน่วยงานภายนอก)ภาษาต่างประเทศ นางวรรณคนา -               20,000 19,536     464          

44 ค่ายภาษาองักฤษ(English camp) ภาษาต่างประเทศ นางวรรณคนา -               50,000 50,000     -           

45 เทศกาลและวันส าคัญของชาติตะวันตก ภาษาต่างประเทศ -               -           

กจิกรรมท่ี 1 วันคริสต์มาส      ภาษาต่างประเทศ นางวรรณคนา 24,600 24,600       -               -           

กจิกรรมท่ี 2 เทศกาลและวันส าคัญของชาติตะวันตก ภาษาต่างประเทศ นางวรรณคนา 10,000 10,000       -               -           

46 พฒันาและปรับปรุง หอ้งปฏิบติัการทางภาษา (งบสมาคม  100,000 บาท)  ภาษาต่างประเทศ น.ส.รัตติยากร -               -           

47 พฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ -               -           

กจิกรรมท่ี 1 การแขง่ขนัทักษะภาษาจีน     ภาษาต่างประเทศ นางสาวญานี  8,900 10,000       1,100-            -           

กจิกรรรมท่ี 2 กจิกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาต่างประเทศ นางสาวญานี  17,000 15,000       2,000            -           

60,500 59,600 900 90,000 89,390 610รวมยอดกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ



 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

48 เสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี(ไทยและสากล) ศิลปศึกษา นายเจษฎา 100,000 100,555      555-               -           

49 พฒันาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                             ศิลปศึกษา ณัฐดนัย 50,000 49,640       360               -           

50 ค่ายพฒันาศักยภาพสู่ความเปน็เลิศด้านดนตรี ศิลปะ  และวัฒนธรรม ศิลปศึกษา นางสาวอมรรัตน์ -               50,000          -          50,000      

51 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย(งบสมาคม  30,000 บาท)  ศิลปศึกษา นางสาวอมรรัตน์ -               -           

150,000       150,195      195-               50,000          -          50,000      รวมยอดกลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ

กลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

52 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนคหกรรม การงานอาชีพ นางเพญ็ศิริ 25,000 22,360       2,640            -           

53 งานสร้างสรรค์ภูมิปญัญาทอ้งถิน่ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม (จ านวน 25,000บาท)การงานอาชีพ -               -           

54 กจิกรรมที ่1 ศึกษาดูงาน/อบรมจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาทอ้งถิน่   การงานอาชีพ นางปญัจพร             -               15,000 -          15,000      

55 กจิกรรมที ่2 ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ในการประกวดในงานต่าง ๆ     การงานอาชีพ นางปญัจพร             -               5,000 -          5,000       

56 กจิกรรมที ่3 จัดท าผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามและบรรจุภัณฑ์                               การงานอาชีพ -               5,000 -          5,000       

57 พฒันาการเรียนการสอนวิชาชพี การงานอาชีพ นายวินัย 23,400 20,250       3,150            -           

58 พฒันาหอ้งเรียนพนัธมิตร PIM การงานอาชีพ ครูณัฎฐมน             10,000 6,240         3,760            20,000 -          20,000      

58,400 48,850 9,550 45,000 0 45,000

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ

รวมยอดกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาผู้เรียน 
 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

59 พฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา นายอศัวิน 50,000        36,820       13,180          -           

60 การแขง่ขนักฬีาภายใน  (491,605) สุขศึกษาและพลศึกษา  นายสมคิด -               300,000 300,000   -           

61 สนับสนุนและส่งทมีนักกฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนัเพือ่พฒันาทกัษะสุขศึกษาและพลศึกษา -               50000 51,300     1,300-       

กจิกรรมที ่1 การแขง่ขนักฬีา ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ  สุขศึกษาและพลศึกษา นายสมคิด -               -           

กจิกรรมที ่2การเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแหง่ชาติ การแขง่ขนักฬีาแหง่ชาติ      สุขศึกษาและพลศึกษา นายสมคิด -               -           

กจิกรรมที ่3 การเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาเยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร   สุขศึกษาและพลศึกษา นายสมคิด -               -           

กจิกรรมที ่4การเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาเยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร   สุขศึกษาและพลศึกษา นายสมคิด -               -           

กจิกรรมที ่5ร่วมการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล Prime Minister Cup 2021-22 สุขศึกษาและพลศึกษา นายสมคิด -               -           

กจิกรรมที ่6 การเขา้ร่วมการแขง่ขนัฟตุบอลนักเรียนลีก U-18จังหวัดสกลนคร สุขศึกษาและพลศึกษา นายสมคิด -               -           

กจิกรรมที ่7การเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสกลนครสุขศึกษาและพลศึกษา นายสมคิด -               -           

50,000        36,820       13,180          350,000         351,300   1,300-       

กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา

รวมยอดกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานห้องสมุด 
 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

62 พฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน -               -           

กจิกรรมที1่ พฒันาผู้เรียนตามหลักสูตร     กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูสกลรัตน์ 10,000 9,538         462               -           

กจิกรรมที ่2 พฒันาความเปน็เลิศและความเปน็สากล    กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูประภากร 10,000 3,000         7,000            -           

กจิกรรมที ่3 พฒันากจิกรรมเสริมทกัษะชวิีต การเดินทางไกลและการอยู่ค่าย กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูประภากร ครูสนธยา -               72,000 -          72,000      

กจิกรรมที ่4 กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน     กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูประภากร -               6,000 -          6,000       

กจิกรรมที ่5 การสร้างความสัมพนัธ์โรงเรียนกบัชมุชน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูสกลรัตน์ -               5,000 -          5,000       

20,000 12,538 7,462 83,000 0 83,000รวมยอดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแนะแนว 
 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

63 พฒันางานหอ้งสมุด (200,000    บาท) งานหอ้งสมุด 200,000       190,590.00 9,410            -           

กจิกรรมท่ี 1จัดซ้ือวารสารและหนังสือพมิพอ์เิล็กทรอนิกส์     งานหอ้งสมุด นางสาวบบุผา  -               -           

กจิกรรมท่ี 2เขา้รูปเล่มหนังสือและซ่อมแซมหนังสือและวารสาร     งานหอ้งสมุด นางสาวบบุผา  -               -           

กจิกรรมท่ี 3 จัดซ้ือวัสดุปกรณ์งานบริการและงานเทคนิค งานหอ้งสมุด นางสาวบบุผา  -               -           

กจิกรรมท่ี 4 จัดซ้ือหนังสือ งานหอ้งสมุด นางสาวบบุผา  -               -           

กจิกรรมท่ี 5 จัดซ้ือหนังสือ E-book
งานหอ้งสมุด

นางสาวบบุผา  -               -           

กจิกรรมท่ี 6 ปรับเปล่ียนและปรับปรุงระบบหอ้งสมุดอตัโนมัติงานหอ้งสมุด นางสาวบบุผา  -               -           

กจิกรรมท่ี 7 ปรับเปล่ียนและปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอกหอ้งสมุดงานหอ้งสมุด นางสาวบบุผา  -               -           

64 กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอา่น งานหอ้งสมุด นางสาวบบุผา  -               30,000          -          30,000      

กจิกรรมท่ี 1.จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการจัดท ากจิกรรม      งานหอ้งสมุด นางสาวบบุผา  -               -           

กจิกรรมที 2.จัดซ้ือและสนับสนุนรางวัลส าหรับนักเรียนท่ีร่วมกจิกรรมต่างๆ      งานหอ้งสมุด นางสาวบบุผา  -               -           

200,000       190,590      9,410            30,000          -          30,000      

งานหอ้งสมุด

รวมยอดงานหอ้งสมุด



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

65

โครงการพฒันางานแนะแนวเพือ่การศึกษา   งานแนะแนว นายชานุ  26,000        22,570.00   3,430            20,000          15,000     5,000       

1.พฒันางานแนะแนว งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

2.จดัปา้ยนิเทศการแนะแนวเพ่ือพฒันาบคุลิกภาพ งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

3.การพฒันานักเรียนแกนน าเพือ่นท่ีปรึกษา (YC)  งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

4.การแนะแนวศึกษาต่อในระดับ ม.1 งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

5.การขอบริจาคทนุการศกึษา งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

6.กจิกรรมพีร่หสั  น้องรหสั งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

7.จดัท าระเบยีนสะสม งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

8.กิจกรรมเสียงตามสายจากงานแนะแนว งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

9.การเยี่ยมบา้นนกัเรียนทนุ งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

10.วันคืนสู่เหย้า ศิษย์เกา่พบน้อง งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

11.การบริจาคสมทบทุนศิษย์เกา่ งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

12.ปจัฉมินิเทศ งานแนะแนว นายชานุ  -               -           

26,000        22,570       3,430            20,000          15,000     5,000       

งานแนะแนว

รวมยอดงานแนะแนว



 

 
  
 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

66 พฒันางานฝ่ายกจิการนักเรียน งานกจิการนักเรียนนางลักขณา  20,000 20,747            747-               -           

64 ทัศนศึกษา งานกจิการนักเรียนนายกฤษฎา -               100,000 -               100,000    

68 พฒันาระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน งานกจิการนักเรียน -               -           

กจิกรรมท่ี1 เย่ียมบา้นนักเรียน      งานกจิการนักเรียนนส.ดวงกมล -               60,000 28,000         32,000      

69 กจิกรรมวันไหว้ครู งานกจิการนักเรียนนส.กมลรัตน์ 14,000 -                  14,000          -           

70 พฒันางานประชาสัมพนัธ์ งานกจิการนักเรียนนส.วารุณี 10,000 8,740              1,260            -           

71 ส่งเสริมระเบยีบวินัย งานกจิการนักเรียน -               -           

กจิกรรมท่ี 1 เด็กเรียนบาร์เบอร์      งานกจิการนักเรียนนายสัญชยั  -               10,000 10,000         -           

กจิกรรมท่ี 2 ใส่ใจกฎจราจร      งานกจิการนักเรียนนายสัญชยั  -               8,000 8,000           -           

72 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานกจิการนักเรียน -               -           

กจิกรรมท่ี1 โรงเรียนคุณธรรม      งานกจิการนักเรียนนางประภากร -               10,000 -               10,000      

กจิกรรมท่ี2 หนึ่งวัดหนึ่งระดับ      งานกจิการนักเรียนนางประภากร -               6,000 -               6,000       

73 พฒันางานธนาคารโรงเรียน งานกจิการนักเรียนนางลักขณา  -               3,000 3,000           -           

74 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน งานกจิการนักเรียน -               -           

กจิกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/เลือกต้ังสภานักเรียน      งานกจิการนักเรียน 6,000 6,630              630-               -           

กจิกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงาน      งานกจิการนักเรียน -               10,000 -               10,000      

กจิกรรมท่ี 3 จัดประกวดระเบยีบแถวและวินัยในชั้นเรียนงานกจิการนักเรียน -               10,000 10,000         -           

พฒันางานรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษางานกจิการนักเรียน 20,340 59,288            38,948-          79,000 170,970       91,970-      

ส่งเสริมระเบยีบวินัยด้วยกจิกรรมรักษาดินแดน งานกจิการนักเรียน -               20,000 6,200           13,800      

ฝ่ายกิจการนักเรยีน



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

75 พฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ี (190,000 บาท) งานอาคารสถานท่ี

 กจิกรรมท่ี 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร      งานอาคารสถานท่ีครูเวชวิทย์ 190,000 342,063          152,063-         -           

กจิกรรมท่ี 2 จัดซ้ืออปุกรณ์ท าความสะอาดหอ้งเรียน หอ้งพกัครูและ หอ้งปฏิบติัการ     งานอาคารสถานท่ีครูเวชวิทย์ -               -           

กจิกรรมท่ี 3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้ภายในโรงเรียน  งานอาคารสถานท่ีครูเวชวิทย์ -               -           

กจิกรรมท่ี 4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ าประปาภายในโรงเรียน           งานอาคารสถานท่ีครูเวชวิทย์ -               -           

กจิกรรมท่ี 5 ดูแลพฒันาสวนหย่อม           งานอาคารสถานท่ีครูเวชวิทย์ -               -           

76 พฒันางานฝ่ายบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ีครูเวชวิทย์ 4,000 3,070              930               -           

77 พฒันาหอ้งพกัครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานอาคารสถานท่ีครูเวชวิทย์ 30,000 -                  30,000          -           

78 วันส าคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทย  งานกจิกรรมชมุชน 10,000 3,650              6,350            -           

79 อบรมนักเรียนแกนน าคุ้มครองผู้บริโภค งานโภชนาการนางกลัยา  -               10,000 -               10,000      

80 ฟนัสวยย้ิมใส งานอนามัย นางสมชติ  -               1,000 -               1,000       

81 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย          งานอนามัย นางสมชติ  15,000 22,168            7,168-            -           

82 ปรับปรุงและพฒันาระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ งานโสตทัศนศึกษานายเจษฎา 20,000 23,350            3,350-            -           

269,000 394,301 125,301-         11,000 0 11,000      

ฝ่ายบรหิารทัว่ไป

รวม



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เงินอุดหนุน ใช้ไป เหลอื เงนิพัฒนาผู้เรียน ใช้ไป เหลอื

83 การซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ งานแผนงานนางจิราวรรณ 15,000 5,940              9,060            

84 นโยบายและแผนงาน งานแผนงาน นางสุมาลี 30,000 30,005            5-                  

85 พฒันางานการเงิน งานการเงิน นางวัลภา 30,000 29,982            18                

86 พฒันาระบบงานพสัดุ งานพสัดุ นางสมศิริ 25,000 29,000            4,000-            

87 งานสารบรรณ งานธุรการนางสาววารุณี 35000 27,846            7,154            

88 การพฒันาบคุลากร งานบคุลากรนางสิริลักษณ์ 140,000 -                  140,000         

89 พฒันางานบคุลากร งานบคุลากรนางสาวอมรรัตน์ 60,000 96,630            36,630-          

90 สมทบกองทนุเงินทดแทนของส่วนราชการ( ลูกจ้างชัว่คราว )งานการเงิน นางวัลภา 7,000 8,328              1,328-            

342,000 227,731 114,269         0 -           รวม

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



 

2.สรุปสถิติการใช้เงินในโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
1. ผลการด าเนินโครงการ 

1.1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
จ านวนทั้งสิ้น 90 โครงการ มีผลการด าเนินการ ดังนี้  

1) โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 ที่มีด าเนินการ จ านวน 72 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 80   

2) โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564  ที่ไม่มีการด าเนินการ จ านวน 18 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20  ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปหัตถกรรมปี 64) 
     - มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
- อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad 
- ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 
- สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
- พัฒนากีฬา E-Sport 
- พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย (การน านักเรียนแข่งขันกับหน่วยงาน

ภายนอก) 
- งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเสริมทักษะการเดินทางไกลและค่ายพักแรม) 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการทัศนศึกษา 
- อบรมนักเรียนแกนน าคุ้มครองผู้บริโภค 
- ฟันสวยยิ้มใส 

1.2 โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่มีการด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ แต่การน างบที่ได้รับ
จัดสรรขอใช้ในโครงการอ่ืน มีจ านวน 2 โครงการ ได้แก่  

 1) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปหัตถกรรมปี 64)   
    -น านักเรียนชมรม To be number one ร่วมแข่งขันและแสดงผลงาน

ระดับประเทศ 
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2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 - ใช้ในโครงการใหม่ โครงการสร้างสนามเปตอง 

2. การใช้เงินในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564  โครงการ

ทั้งหมด 90 โครงการ  ด าเนินการ 72 โครงการ มีโครงการที่ใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
81.94  และมีโครงการที่ใช้เงินเกินแผนปฏิบัติการ 13 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 18.05 
 3. โครงการใหม่ที่ไม่มีตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  มีโครงการที่ไม่มีตามแผนปฏิบัติการเป็นโครงการใหม่ จ านวน
ทั้งสิ้น 6 โครงการ  แยกตามประเภทการใช้เงินดังนี้ 

1) ใช้เงินพัฒนาผู้เรียน มี 4 โครงการ  ดังนี้ 
1.1) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์ฯโควิด-19  
1.2) โครงการนักเรียนสายตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  
1.3) โครงการอบรมใบขับข่ีส าหรับนักเรียน  
1.4) โครงการมอบเกียรติบัตรวันปัจฉิมนิเทศ   

  2) ใช้เงินอุดหนุนรายหัว  
         2.1) โครงการสร้างสนามเปตอง   
  3) ใช้เงินอื่นๆ 
   3.1 )  โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารพยาบาล (เงินบริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร
พยาบาล) 

4. ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564 
ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564 โดยประเมินผลจาก

โครงการที่ได้ด าเนินโครงการ สรุปผลได้ ดังนี้ 
1) ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีจ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.48 
2) ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ระดับคุณภาพดีมาก

ร้อยละ 80-89 มีจ านวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.10 
3) ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ระดับคุณภาพดี ร้อย

ละ 70-79  มีจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.41 
4) ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ระดับคุณภาพพอใช้

ร้อยละ 60-69  มีจ านวน 0 โครงการ  
5) ผลเฉลี่ยความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 

โดยประเมินผลจากโครงการที่ได้ด าเนินโครงการและได้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 78 โครงการ 
เฉลี่ยผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  88.50 อยู่ในช่วงระดับคุณภาพดีมาก 
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3.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
  

งานนโยบายและแผน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  พบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 
1.ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินโครงการ 
 1) ผู้รับผิดชอบโครงการส่งโครงการเข้าพิจารณาและรายงานผลการด าเนินการล่าช้า 

2) โครงการบางโครงการใช้งบประมาณเกินจากท่ีได้รับจัดสรร ท าให้กระทบต่อการด าเนินงานของ
โครงการอื่น 

3) กิจกรรมหลายกิจกรรมไม่มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่ได้วางแผนการด าเนินงานไว้ล่วงหน้าและไม่ได้
อยู่ในกลุ่มโครงการเร่งด่วน หรือโครงการที่เป็นนโยบาย สพฐ.หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่มาด าเนินการและขอใช้
งบประมาณจ านวนมากมีผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีหลายโครงการ ท าให้เกิดปัญหา
งบประมาณเกินแผนปฏิบัติการ(ติดลบ) 

4) ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุญาตด าเนินการให้ผู้อ านวยการอนุมัติโครงการโดยไม่ได้ตรวจงบประมาณ
คงเหลือจากแผนงาน อาจท าให้เกิดปัญหาใช้งบประมาณผิดประเภท (เช่น ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือขอซื้อ
ครุภัณฑ์ ฯลฯ) หรือใช้เงินเกินงบประมาณท่ีจัดสรร 

5) บางโครงการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ขออนุมัติแล้วคืนเงินกับฝ่ายการเงิน แต่ไม่แจ้งยอดคืน
งบประมาณ ท าให้เมื่อสรุปยอดเงินงบประมาณยอดเงินคงเหลือไม่ตรงกัน 
 
2. ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
 1) ขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ส่งโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการตามก าหนด
และหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองผู้อ านวยการฝ่ายก ากับติดตามให้เป็นไปตามก าหนด 

2) ผู้รับผิดชอบโครงการควรควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร หากมีเหตุ
จ าเป็นสุดวิสัยให้ชี้แจง/ขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาก่อนด าเนินการ 

3) กิจกรรม/โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ถ้าไม่ใช่กลุ่มโครงการตามนโยบาย สพฐ.หรือ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ถ้าไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ชะลอ เพื่อเสนอเข้าในแผนปฏิบัติการปีต่อไป 
 


