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รายงานผลการดำเนินงาน 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ข้อ o19  รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

 
 

 
 

 

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

โครงการท่ี1         

1 ปรับปรุงและพัฒนาแปลงปลูกผัก 
และเรือนเพาะชำ 

เกษตรกรรม 2,650 อุดหนุน 1,450 ดำเนินการแล้ว 

2 ปรับปรุงและพัฒนาเรือนเพาะเห็ด เกษตรกรรม 11,030 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

3 ธนาคารโรงเรียน บริหารท่ัวไป 3,200 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

         

โครงการท่ี2        

1 กีฬารอบคัดเลือกจังหวัดสุพรรณบุรี 
และกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

พลศึกษา 36,000 พัฒนาผู้เรียน 36,000 ยังไม่ดำเนินการ 

2 กีฬาสีภายใน “ธรรมโชติเกมส์” 
2564 

พลศึกษา 31,020 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

3 กีฬารายการพิเศษอื่น ๆ 2564 พลศึกษา    ยังไม่ดำเนินการ 

4 วันสำคัญทางลูกเสือ พัฒนาผู้เรียน 5,600 พัฒนาผู้เรียน  ดำเนินการแล้ว 

5 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (สพม.9) พัฒนาผู้เรียน 4,000 อื่นๆ 4,000 ยังไม่ดำเนินการ 

6 ค่ายทักษะการทำโมเดลลูกเสือ พัฒนาผู้เรียน 9,600 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

7 ค่ายการฝึกอบรมนายหมู่ ลส. นน. พัฒนาผู้เรียน 9,850 พัฒนาผู้เรียน 9,850 ยังไม่ดำเนินการ 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

8 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ม.1 พัฒนาผู้เรียน 450,000 พัฒนาผู้เรียน 450,000 ยังไม่ดำเนินการ 

9 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ม.2 พัฒนาผู้เรียน 255,600 พัฒนาผู้เรียน 255,600 ยังไม่ดำเนินการ 

10 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ม.3 พัฒนาผู้เรียน 284,000 พัฒนาผู้เรียน 284,000 ยังไม่ดำเนินการ 

11 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
วิสามัญ 

พัฒนาผู้เรียน 207,800 พัฒนาผู้เรียน 207,800 ยังไม่ดำเนินการ 

12 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและยุว
กาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ 

พัฒนาผู้เรียน 5,340 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

13 กิจกรรมค่ายยุวกาชาดระดับช้ัน ม.1-
3 

พัฒนาผู้เรียน 71,750 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

14 ฝึกอบรมยุวกาชาด ช้ัน ม.4-5 พัฒนาผู้เรียน 54,900 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

15 ค่ายยุวกาชาดภายนอก พัฒนาผู้เรียน 5,000 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

16 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษา
วิชาทหาร 

พัฒนาผู้เรียน 58,500 พัฒนาผู้เรียน 58,500 ยังไม่ดำเนินการ 

17 เช่ือมสัมพันธ์ นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

ห้องเรียนพิเศษ 1,800 บำรุงการศึกษา 1,800 ยังไม่ดำเนินการ 

18 งานระเบียบวินัยนักเรียน กิจการนักเรียน 4,660 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

19 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กิจการนักเรียน   30,000 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

20 อบรมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านยา
เสพติด ระดับช้ัน ม.4 และ ปวช.1 

กิจการนักเรียน    ยกเลิกกิจกรรม 

21 เยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ กิจการนักเรียน 1,860 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

22 นักเรียนคุณธรรมดีเด่น กิจการนักเรียน 720 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

23 ค่ายสัมพันธ์ชั้น ม.1 กิจการนักเรียน 43,550 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

24 ส่งเสริมวินัยจราจร กิจการนักเรียน 12,900 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

25 อบรมสารวัตรนักเรียน กิจการนักเรียน 1,600 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

26 โครงการส่งเสริมค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทย”พธิีไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2564” 

กิจการนักเรียน 4,100 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

27 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน”การเลือกตั้งประธานและ
คณะกรรมการสภานักเรียน รร.ธรรม
โชติศึกษาลัย ปีการศึกษา2564 

กิจการนักเรียน 5,400 อุดหนุน 5,400 ยังไม่ดำเนินการ 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

28 โครงการส่งเสริมค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทย”ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
ราชพฤกษ์ชูช่อ ช่อท่ี 54” 

กิจการนักเรียน 21,400 อุดหนุน 10,400 ดำเนินการแล้ว 

29 โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพสภา
นักเรียน 

กิจการนักเรียน 10,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

30 อบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง กิจการนักเรียน 17,660 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

31 ห้องเรียนสีขาว กิจการนักเรียน    ยกเลิกกิจกรรม 

32 เขตพื้นท่ีรักษาความสะอาด กิจการนักเรียน 17,660 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

33 To Be Number One โฟล์คซอง 
ร้อง เต้น ต้านภัยยาเสพติด 64 

กิจการนักเรียน 5,300 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

โครงการท่ี3         

1 สอบธรรมศึกษาประจำปี สังคมศึกษาฯ 30,000 อื่นๆ  ยกเลิกกิจกรรม 

2 วันสำคัญทางศาสนา กิจการนักเรียน       18,800  อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

3 พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ กิจการนักเรียน         2,000  อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

4 สวดมนต์ประจำสัปดาห์ กิจการนักเรียน         1,500  อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

โครงการท่ี4         

1 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ (งาน
ทะเบียนวัดผล)  

วิชาการ 85,400 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

2 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีมีผล
การเรียนดีเด่น 

วิชาการ 20,400 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

3 รับใบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 
และปวช.3   

วิชาการ 3,800 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิชาการ 7,130 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

         

โครงการท่ี5         

1 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาษาไทย 21,900 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

2 เปิดโลกการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 

สังคมศึกษา 21,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

3 วันตรุษจีน ภาษาต่างประเทศ 10,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

4 นิทรรศการศิลปะ “ยุวชนฅนสร้าง
ศิลป์” 

ศิลปะ 20,000 อุดหนุน  ดำเนินการแล้ว 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

5 ฝึกทักษะทัศนศิลป์เพื่อเข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน 

ศิลปะ 12,700 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

6 พัฒนาและเสริมทักษะประสบการณ์
ในการทำงานให้กับผู้เรียน
(อุตสาหกรรม) 

อุตสาหกรรม 29,675 อุดหนุน 
ส่วนท่ีเหลือ 12,550 
บาท ดำเนินการแล้ว 

ยกเลิกกิจกรรม 
(คืนเงินบางส่วน  

จำนวน 17,125 บาท) 
7 โครงการอาชีพ พาณิชยกรรม 5,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

8 สานผักตบชวา  พาณิชยกรรม 19,250 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

9 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีท่ี 3 พาณิชยกรรม 1,040 อุดหนุน  ดำเนินการแล้ว 

10 สัปดาห์ห้องสมุด วิชาการ 2,575 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

11 อัจฉริยะยอดนักอ่าน วิชาการ 2,795 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

12 การเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการ
ทักษะชีวิต 

แนะแนว   9,300 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

13 อย. น้อยรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ อนามัย 2,900 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

14 ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคอ้วน อนามัย 4,700 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

15 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  อนามัย 255 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

16 โรคตามฤดูกาล โรคติดต่อ และโรค
ระบาดใหม่ 

อนามัย 4,000 อุดหนุน 4,000 ยกเลิกกิจกรรม 

17 อุปกรณ์การเรียนและ เครื่องแบบ
นักเรียน 

อำนวยการ 1,998,660 อื่นๆ  ดำเนินการแล้ว 

         

โครงการท่ี 6        

1 ผลิตส่ือเอกสาร (วิชาการ) วิชาการ 449,500 พัฒนาผู้เรียน - ดำเนินการแล้ว 

2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยี วิชาการ 140,000 อุดหนุน 54,320 

ยกเลิกกิจกรรม 
(คืนจำนวน 30,000 

บาท) 
3 พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ

สอน (วิชาการ) 
วิชาการ 31,760 อุดหนุน 3,600 ดำเนินการแล้ว 

4 จัดซื้อเทคโนโลยีประจำห้องศูนย์  วิชาการ 193,800 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

5 พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

วิชาการ 2,240 อุดหนุน 2,240 ยังไม่ดำเนินการ 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

6 จัดหาอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

สังคมศึกษาฯ 21,250 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และส่ือการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

คณิตศาสตร์ 50,150 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

8 พัฒนาห้องเรียนคณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 6,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

9 ผลิตส่ือการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 2,890 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

10 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์จัดซื้อจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์ 70,144 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

11 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 20,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

12 ซื้อและผลิตส่ือการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาต่างประเทศ 7,050 อุดหนุน - 
ดำเนินการแล้ว 

(พัสดุจัดซื้อไม่ทัน) 
13 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ทาง

ศิลปะ 
ศิลปะ 192,100 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

14 พัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
ทัศนศิลป์ 

ศิลปะ 18,750 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

15 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ศิลปะ 22,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

16 กิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องดนตรไีทย ศิลปะ 20,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

17 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ศิลปะ 50,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

18 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ้อม
ดนตรีสากล 

ศิลปะ 18,500 อุดหนุน 18,500 
ดำเนินการแล้ว 

(พัสดุจัดซื้อไม่ทัน) 
19 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการแสดง ศิลปะ 15,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

20 พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

พลศึกษา 63,300 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

21 พัฒนาห้องเรียนงานอุตสาหกรรม 
และสำนักงานงานอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 3,750 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

22 วัสดุฝึกการเรียนการสอน(งานพาณิช
ยกรรม) 

พาณิชยกรรม 12,050 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

23 เครื่องมือ และวัสดุการเกษตร เกษตรกรรม 5,315 อุดหนุน 5,315 ยังไม่ดำเนินการ 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

24 พัฒนาการเรียนการสอนงานคห
กรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี   

งานคหกรรม 14,740 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

25 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิสามัญ พัฒนาผู้เรียน 4,500 อุดหนุน 4,500 ยังไม่ดำเนินการ 

26 กิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด พัฒนาผู้เรียน 12,000 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

27 จัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุด    วิชาการ 4,739 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

28 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (จัดซื้อ
หนังสือ) 

วิชาการ 30,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

29 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์และวารสาร) 

วิชาการ 20,000 อุดหนุน - ยกเลิกกิจกรรม 

         

โครงการท่ี7         

1 ส่งเสริมความสามารถพิเศษของ
นักเรียน 

วิชาการ 100,000 พัฒนาผู้เรียน 4,480 ดำเนินการแล้ว 

2 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

วิชาการ 200,000 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

3 จัดซื้อวัสดุเพื่อฝึกการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ภาษาไทย) 

ภาษาไทย 5,065 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

4 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

สังคมศึกษาฯ 10,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกซ้อมนักเรียน
เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

วิทยาศาสตร์ 20,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

6 จัดซื้อวัสดุฝึกทักษะเพื่อการแข่งขัน
งานมหกรรมฯวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 10,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

7 Christmas Day ภาษาต่างประเทศ 10,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

8 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาต่างประเทศ 9,830 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

9 การฝึกซ้อมในงานศิลปหัตถกรรม 
(ภาษาต่างประเทศ) 

ภาษาต่างประเทศ 20,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

10 ค่ายภาษานานาชาติ International 
Camp 

ภาษาต่างประเทศ 21,200 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

11 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

ภาษาต่างประเทศ 8,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

12 “ค่ายจิตรกรรมอาสา  พัฒนาธรรม
โชติศึกษาลัย” 

ศิลปะ 414,310 พัฒนาผู้เรียน - ดำเนินการแล้ว 

13 พัฒนาศักยภาพทางทัศน์ศิลป์...สู่
ความเป็นเลิศ 

ศิลปะ 14,950 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

14 ค่าย “ต้นกล้าศิลปะ” ศิลปะ 23,800 พัฒนาผู้เรียน - ดำเนินการแล้ว 

15 กิจกรรมงานแข่งขันมหกรรม
ความสามารถฯ (ดนตรีไทย) 

ศิลปะ 7,500 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

16 แข่งขันมหกรรมความสามารถฯ 
(นาฏศิลป์) 

ศิลปะ 12,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

17 จัดซื้อชุดการแข่งขันกีฬาประจำปี 
2564   

พลศึกษา 29,200 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

18 จัดซื้อวัสดุฝึกทักษะเพื่อการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(อุตสาหกรรม) 

อุตสาหกรรม 10,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

19 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน 

เกษตรกรรม 10,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

20 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกซ้อมนักเรียน
เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  

คหกรรม 26,800 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

21 ประกวดและแข่งขันทักษะลูกเสือ พัฒนาผู้เรียน 26,650 พัฒนาผู้เรียน - ดำเนินการแล้ว 

22 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดระดับจังหวัดและระดับชาติ 

พัฒนาผู้เรียน 57,878 พัฒนาผู้เรียน 57,878 ยังไม่ดำเนินการ 

23 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(กิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา : 
YC) 

แนะแนว 2,300 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

24 ค่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียน
พิเศษ ม.1 และ ม.4 

ห้องเรียนพิเศษ 37,800 บำรุงการศึกษา 7,000 ดำเนินการแล้ว 

25 ค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านวิชาการ ระดับ ม.ต้น 

ห้องเรียนพิเศษ 840,000 บำรุงการศึกษา 840,000 ยังไม่ดำเนินการ 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

26 ค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านวิชาการ ระดับ ม.ปลาย 

ห้องเรียนพิเศษ 360,000 บำรุงการศึกษา 360,000 ยังไม่ดำเนินการ 

27 ค่ายส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ 44,400 บำรุงการศึกษา 44,400 ยังไม่ดำเนินการ 

28 ค่ายเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คืน
สู่สังคม 

ห้องเรียนพิเศษ 39,741 บำรุงการศึกษา 39,741 ยังไม่ดำเนินการ 

         

โครงการท่ี 8         

1 ติดตามผลการปฏิบัติงานเครือข่าย 
PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

วิชาการ    ยังไม่ดำเนินการ 

2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา วิชาการ    ยังไม่ดำเนินการ 

3 กิจกรรมแสดงผลงานการค้นคว้า
อิสระ  เพื่อเข้าเล่มจบ  IS 

ห้องเรียนพิเศษ 3,640 บำรุงการศึกษา 3,640 ยังไม่ดำเนินการ 

         

โครงการท่ี 9         

1 ส่งเสริมประสบการณ์ภายนอกด้าน
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 

วิชาการ 5,000 พัฒนาผู้เรียน 5,000 ยังไม่ดำเนินการ 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

2 จัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เงินมหิดลฯ 

วิชาการ 150,000 อื่นๆ - ดำเนินการแล้ว 

3 การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 4,875 อุดหนุน - ยกเลิกกิจกรรม 

4 ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น  คณิตศาสตร์ 23,000 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

5 โครงงานคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ 9,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

6 ค่ายมีความสุขสนุกกับ A-Math 
Game เกมต่อคำนวณและการ
จัดการแข่งขัน A-Math Game 

คณิตศาสตร์ 5,440 พัฒนาผู้เรียน 3,000 ดำเนินการแล้ว 

7 การแข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 2,440 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

8 พัฒนาการเรียนการสอน
(วิทยาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์ 82,337 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

9 ทัศนศึกษามหกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

วิทยาศาสตร์ 36,000 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

10 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 23,032 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

11 ค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 19,140 พัฒนาผู้เรียน 19,140 ยังไม่ดำเนินการ 

12 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 742,500 บำรุงการศึกษา - ดำเนินการแล้ว 

13 พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ 25,000 อุดหนุน  ยังไม่ดำเนินการ 

14 ค่ายเสริมเติมเต็มพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้องเรียนพิเศษ 45,000 บำรุงการศึกษา 45,000 ยังไม่ดำเนินการ 

15 ค่ายหุ่นยนต์ ห้องเรียนพิเศษ 13,600 พัฒนาผู้เรียน - ดำเนินการแล้ว 

16 ค่ายเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ห้องเรียนพิเศษ 31,500 บำรุงการศึกษา 31,500 ยังไม่ดำเนินการ 

         

โครงการท่ี 10         

1 นิเทศการเรียนการสอน วิชาการ    ยังไม่ดำเนินการ 

2 อบรมและพัฒนาครู วิชาการ 50,000 อื่นๆ  ดำเนินการแล้ว 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

3 กิจกรรมศึกษาดูงานครูผู้สอนยุว
กาชาด 

พัฒนาผู้เรียน 19,260 อุดหนุน 19,260 ยังไม่ดำเนินการ 

4 จัดหาบุคลากร อำนวยการ 3,430,800 อุดหนุน/บกศ/อื่น  ดำเนินการแล้ว 

5 พัฒนาบุคลากร อำนวยการ 70,000 อุดหนุน 34,698 ดำเนินการแล้ว 

6 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญ
กำลังใจ 

อำนวยการ 7,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

7 ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น อำนวยการ 50,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

8 สนับสนุนการบริหารการจัด
การศึกษา 

อำนวยการ 94,625 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

         

โครงการท่ี 11         

1 มหกรรมวิชาการ 55 ปี โรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย 

วิชาการ 150,000 อื่นๆ 150,000 ยกเลิกกิจกรรม 

2 จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 
2564 

วิชาการ 2,189,767 อื่นๆ  ดำเนินการแล้ว 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

3 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ัน ม.
1, ม.4 และปวช.1 

วิชาการ 10,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

4 จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน วิชาการ 91,300 บำรุงการศึกษา คืนเงินค่าเทอม ดำเนินการแล้ว 

5 การมอบทุนการศึกษาวันแม่แห่งชาติ แนะแนว 17,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

6 จัดทำป้ายนิเทศนำเสนอข้อมูลแนะ
แนว 

แนะแนว 1,000 อุดหนุน 1,000 ยังไม่ดำเนินการ 

7 ติดตามประเมินผลการศึกษาต่อ แนะแนว 2,300 อุดหนุน 2,300 ยังไม่ดำเนินการ 

8 นิทรรศการแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี  6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
ปีท่ี 3 

แนะแนว 2,300 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

9 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขต
พื้นท่ีบริการ 

แนะแนว 1,050 อุดหนุน 1,050 ยังไม่ดำเนินการ 

10 จัดทำเอกสารและลงนามสัญญา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

แนะแนว 10,517 อื่นๆ  ดำเนินการแล้ว 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

(เงินงบประมาณท่ีกองทุนให้กู้ยืม
การศึกษา) 

11 การรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
นักเรียนทุนเสมอภาค 

แนะแนว 1,950 อุดหนุน 1,950 ยังไม่ดำเนินการ 

12 ค่ายแลกเปล่ียนประสบการณ์
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

ห้องเรียนพิเศษ 20,000 บำรุงการศึกษา 20,000 ยังไม่ดำเนินการ 

13 การจัดทำเอกสารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

กิจการนักเรียน 14,040 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

14 การเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจการนักเรียน 28,500 อุดหนุน 28,500 ยกเลิกกิจกรรม 

15 งานระดับช้ันและครูท่ีปรึกษา กิจการนักเรียน 600 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

         

โครงการท่ี 12        

1 ฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ฯ พัฒนาผู้เรียน 7,000 พัฒนาผู้เรียน  ยกเลิกกิจกรรม 

2 ลูกเสืออนุรักษ์ของกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

พัฒนาผู้เรียน 44,000 อื่นๆ 44,000 ยังไม่ดำเนินการ 

3 โรงเรียนปลอดขยะ บริหารท่ัวไป 14,400 อุดหนุน 14,400 ยังไม่ดำเนินการ 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

4 จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด บริหารท่ัวไป 56,600 อุดหนุน  ดำเนินการแล้ว 

5 จัดหาไม้ดอก ไม้ประดับ และปุ๋ย ยา บริหารท่ัวไป 35,000 อุดหนุน 35,000 ยังไม่ดำเนินการ 

         

โครงการท่ี 13         

1 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ (สำนักงาน
วิชาการ) 

วิชาการ 45,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

ภาษาไทย 34,970 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

3 วัสดุสำนักงานเกษตร  เกษตรกรรม 375 อุดหนุน 375 ยังไม่ดำเนินการ 

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป 15,623 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

5 จัดทำรายงานกิจกรรม บริหารท่ัวไป 1,000 อุดหนุน 1,000 ยังไม่ดำเนินการ 

6 เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ห้องพยาบาล อนามัย 19,076 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

7 เผยแพร่ข่าวสารงานอนามัย อนามัย 1,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

8 เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ป้องกันเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

อนามัย 22,146 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

9 จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ บริหารท่ัวไป 50,100 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

10 จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ บริหารท่ัวไป 30,000 อุดหนุน 30,000 ยังไม่ดำเนินการ 

11 จัดบอร์ดอวยพรปีใหม่ให้นักเรียน บริหารท่ัวไป 1,850 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

12 จัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์โรงเรียน บริหารท่ัวไป 3,000 อุดหนุน 1,500 ดำเนินการแล้ว 

13 ซ่อมบำรุงเสียงตามสาย บริหารท่ัวไป 50,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

14 ซ่อมแซมทรัพย์สินกลาง บริหารท่ัวไป 408,000 อุดหนุน 135,532.35 ดำเนินการแล้ว 

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์เทพื้นห้องน้ำหลัง
อาคาร2 

บริหารท่ัวไป 156,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

16 สร้างห้องปกครอง บริหารท่ัวไป 409,960 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

17 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า บริหารท่ัวไป 600,000 อื่นๆ 600,000 ยังไม่ดำเนินการ 

18 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค บริหารท่ัวไป 150,000 อื่นๆ 150,000 ยังไม่ดำเนินการ 

19 ซ่อมแซมรั้วหลังโรงพละศึกษา บริหารท่ัวไป 281,000 อุดหนุน 281,000 ยังไม่ดำเนินการ 

20 การจัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 
2564 

บริหารท่ัวไป 10,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

21 ซ่อมบำรุงรถยนต์  ปี 2564 บริหารท่ัวไป 100,000 อุดหนุน 74,351.55 ดำเนินการแล้ว 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

22 จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานปฏิคมให้
พอเพียงและพร้อมใช้งาน 

บริหารท่ัวไป 7,700 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

23 จัดเตรียมอาหารว่าง ประชุมผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา 

บริหารท่ัวไป 6,700 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

24 จัดทำป้ายโครงสร้างการบริหาร บริหารท่ัวไป 5,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

25 จัดทำเล่มสารสนเทศประจำปี
การศึกษา 2564 

บริหารท่ัวไป 1,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

26 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของงาน
สำนักงานผู้อำนวยการ  

อำนวยการ 1,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

27 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565 

อำนวยการ 9,848 อุดหนุน 9,848 ยังไม่ดำเนินการ 

28 ประกันอุบัติเหตุ อำนวยการ 329,250 บำรุงการศึกษา - ดำเนินการแล้ว 

29 ตรวจสอบภายใน บริหารท่ัวไป    ยังไม่ดำเนินการ 

30 ระดมทรัพยากรและจัดหารายได้ อำนวยการ    ดำเนินการแล้ว 

31 งานสาธารณูปโภค อำนวยการ 2,268,000 อุดหนุน  ดำเนินการแล้ว 

32 ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง บริหารท่ัวไป 500,000 อุดหนุน 402,284 ดำเนินการแล้ว 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 
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โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

33 งานสำนักงาน(กิจการนักเรียน) กิจการนักเรียน 39,945 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

34 การป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพ
หนีไฟ ประจำปี 2564 

กิจการนักเรียน 15,000 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

35 งานสหกรณ ์ บริหารท่ัวไป    ยังไม่ดำเนินการ 

36 จัดซื้อกระดาษ อำนวยการ 73,910 
อุดหนุน/บกศ./

พัฒนา 
35,690 ดำเนินการแล้ว 

37 ลานกิจกรรมนักเรียนหลังอาคาร4 บริหารท่ัวไป 148,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

38 บรมรูปร.10 และท่ีต้ังถ้วย
พระราชทาน 

บริหารท่ัวไป 102,300 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

39 ปรับปรุงภูมิทัศเพื่อความปลอดภัย
นักเรียน 

บริหารท่ัวไป 320,000 อื่นๆ  ยกเลิกกิจกรรม 

40 อาคารคุณธรรม บริหารท่ัวไป 32,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

41 ปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา ห้อง
สคูลลอบบ้ี บริหารท่ัวไป 39,000 

อื่นๆ 
(รายได้

สถานศึกษา) 
- ดำเนินการแล้ว 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 

 



 

25 Integrity and Transparency Assessment Online 2022 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

42 ปรับปรุงรถตู้ภายในห้องโดยสาร 
ยานพาหนะ บริหารท่ัวไป 270,000 

อื่นๆ 
(รายได้

สถานศึกษา) 
 ยกเลิกกิจกรรม 

43 ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริหารท่ัวไป 161,700 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

44 จัดซื้อโต๊ะม้าหิน บริหารท่ัวไป 100,000 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

45 จัดซื้อเครื่องสำเนาเอกสาร วิชาการ 160,000 อุดหนุน 160,000 ยังไม่ดำเนินการ 

46 ร.6 บริหารท่ัวไป 380,000 อื่นๆ - ดำเนินการแล้ว 

         

โครงการท่ี 14         

1 งานประกนัคุณภาพการศึกษา วิชาการ 2,300 อุดหนุน 2,300 ยังไม่ดำเนินการ 

         

โครงการท่ี 15         

1 กิจกรรมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
วิชาการ 6,000 อุดหนุน 

3,000 
(ยังไม่ได้ดำเนินการ) 

ยกเลิกกิจกรรม 
(คืนส่วนของภาคเรียนท่ี 
1 จำนวน 3,000 บาท) 

2 ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน บริหารท่ัวไป 7,900 อุดหนุน 7,900 ยังไม่ดำเนินการ 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 

 



 

26 Integrity and Transparency Assessment Online 2022 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
คงเหลือ สถานะ 

3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้ปกครองและชุมชน 

บริหารท่ัวไป 288,000 บำรุงการศึษา 288,000 ยังไม่ดำเนินการ 

4 จัดทำคู่มือผู้ปกครอง นักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

บริหารท่ัวไป 63,000 บำรุงการศึษา - ดำเนินการแล้ว 

5 จัดบริการข้อมูลและภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ 

บริหารท่ัวไป 47,300 อุดหนุน - ดำเนินการแล้ว 

6 ประชุมคณะกรรมการสมาคม  บริหารท่ัวไป 5,000 อื่นๆ  ยกเลิกกิจกรรม 

7 ประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

บริหารท่ัวไป 3,420 อุดหนุน 1,440 ดำเนินการแล้ว 

8 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งท่ี 1  กิจการนักเรียน 1,530 อุดหนุน  ยกเลิกกิจกรรม 

  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งท่ี 2 กิจการนักเรียน 1,100 อุดหนุน 700 ดำเนินการแล้ว 

9 ประชุมคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯครั้งท่ี 1  

กิจการนักเรียน 5,205 อื่นๆ  ยกเลิกกิจกรรม 

  ประชุมคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯครั้งท่ี 2 

กิจการนักเรียน 4,205 อื่นๆ 3,205 ดำเนินการแล้ว 

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 - มี.ค. 65) 

 


