
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



   ค าน า 

ด้วย โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ได้เปิดระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ ๒๕๖.ศ. ๕ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT โดยข้อ O๑๙ 
ประกอบไปด้วย ๑. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕   ๒. มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น  และ ๓ .เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในการนี้ โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  และขออนุญาตเผยแพร่
เอกสารฉบับนี้  
 
  
                                                                                   โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



 

สารบัญ 

                                                                                                            หน้า 
ค าน า                 ก 
สารบัญ                 ข 
ส่วนที่ ๑  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕                                      ๑ - ๔ 
ส่วนที่ ๒  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕                                                       ๕ – ๖ 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



ส่วนที่ ๑  
แผนการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

จากแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

งบประมาณ โครงการ และกิจกรรม (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

งานบริหารที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการเด็กปฐมวัยพัฒนาการดีรอบด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา) ๕,๐๐๐ วิชาการ 
๒ โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ๑,๐๐๐ วิชาการ 

๓ โครงการนิเทศภายใน ๕๐๐ วิชาการ 

๔ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕๔๐ วิชาการ 
๕ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ ๑๒,๐๐๐ วิชาการ 

๖ โครงการส่งเสริมการอ่าน ๓๕,๐๐๐ วิชาการ 
๗ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ๒๐,๐๐๐ วิชาการ 

๘ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

๑๕,๐๐๐ บริหารงานบุคคล 

๙ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ๒,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

๑๐ โครงการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ๑,๐๐๐ บริหารทั่วไป 
๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

๑๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

๑๓ โครงการส่งเสริมงานลูกเสือ เนตรนารี ๖,๐๐๐ บริหารทั่วไป 
๑๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน 
๓,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

๑๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพ ๒,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

๑๖ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๕๒๐ บริหารทั่วไป 

๑๗ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๓,๕๐๐ บริหารทั่วไป 
๑๘ โครงการควบคุมภายใน ๑,๐๐๐ งบประมาณ 

๑ 



๑๙ โครงการค่าใช้สอย ๑๒,๓๔๐ งบประมาณ 

๒๐ โครงการค่าสาธารณูปโภค ๗๐,๐๐๐ งบประมาณ 
๒๑ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ๓๘,๖๓๐ งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๓๐ 

 

 

 

             

   ( นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



จากแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าสาธารณูปโภค 

     -  ค่าไฟฟ้า ๑๑,๐๐๐  
๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๓,๐๐๐  

๓ วัสดุส านักงาน ๑๑,๐๐๐  

๔ วัสดุเชื้อเพลิง ๑,๐๐๐  
๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ าเป็น ๑,๐๐๐  

๖ เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ๑๙๓,๔๐๐  

๗ ทัศนศึกษา ๑๑,๖๐๐  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๓๐ 

 

 

 

             

   ( นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

             

 

 

๓ 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

งานบริหารที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการเด็กปฐมวัยพัฒนาการดีรอบด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา) ๕,๐๐๐ วิชาการ 
๒ โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ๑,๐๐๐ วิชาการ 

๓ โครงการนิเทศภายใน ๕๐๐ วิชาการ 

๔ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕๔๐ วิชาการ 
๕ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ ๑๒,๐๐๐ วิชาการ 

๖ โครงการส่งเสริมการอ่าน ๓๕,๐๐๐ วิชาการ 
๗ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ๒๐,๐๐๐ วิชาการ 

๘ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

๑๕,๐๐๐ บริหารงานบุคคล 

๙ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ๒,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

๑๐ โครงการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ๑,๐๐๐ บริหารทั่วไป 
๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

๑๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

๑๓ โครงการส่งเสริมงานลูกเสือ เนตรนารี ๖,๐๐๐ บริหารทั่วไป 
๑๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน 
๓,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

๑๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพ ๒,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

๑๖ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๕๒๐ บริหารทั่วไป 

๑๗ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๓,๕๐๐ บริหารทั่วไป 
๑๘ โครงการควบคุมภายใน ๑,๐๐๐ งบประมาณ 

๑๙ โครงการค่าใช้สอย ๑๒,๓๔๐ งบประมาณ 

๒๐ โครงการค่าสาธารณูปโภค ๗๐,๐๐๐ งบประมาณ 

๔ 



๒๑ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ๓๘,๖๓๐ งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๓๐ 

 

 

 

( นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

๕ 



แผนการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 

 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าสาธารณูปโภค 

     -  ค่าไฟฟ้า ๑๑,๐๐๐  
๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๓,๐๐๐  

๓ วัสดุส านักงาน ๑๑,๐๐๐  

๔ วัสดุเชื้อเพลิง ๑,๐๐๐  
๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ าเป็น ๑,๐๐๐  

๖ เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ๑๙๓,๔๐๐  

๗ ทัศนศึกษา ๑๑,๖๓๐  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๓๐ 

 

 

 

 

( นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 

             

                                                           

 

๖ 



ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๒) 
 

ที ่ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ โครงการเด็กปฐมวัยพัฒนาการดีรอบด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา) 
๑.๑ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 

๑.๒ กิจกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - 

๒ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ 

๒.๑ กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน On 
hand On line 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - 

๒.๒ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ติวเข้ม เติมความฟิต ป.๓,ป.๖) 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - 

๒.๓ กิจกรรมการทดสอบ  O-NET ป.๖ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 
๒.๔ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 

๓ โครงการส่งเสริมการอ่าน 

๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน(บันทึกรักการอ่าน) ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - 
๓.๒ กิจกรรมเสียงตามสาย ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 

๓.๓ กิจกรรมเสริมทักษะอ่านออก เขียนได้ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - 

๔ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
๔.๑  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - 

๕ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

 ๔.๑ กิจกรรมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - 

๔.๒ กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ - 
๔.๓ กิจกรรมการออกแบบและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ - 

๔.๔ กิจกรรมการจัดท าสื่อการสอนเพื่อการศึกษา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - 
        

๗ 



           

ที ่ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

๖ โครงการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 

๖.๑ กิจกรรมการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์
เพ่ือป้องกันโรคโควิด -19 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - 

๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๗.๑ กิจกรรมจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 

๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๘.๑ กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - 
๙ โครงการส่งเสริมงานลูกเสือ เนตรนารี 

๙.๑ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารึ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ - 

๙.๒ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารอง ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ - 
๑๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

๑๐.๑ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - 
๑๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

๑๑.๑ กิจกรรมจัดหายาสามัญประจ าบ้าน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 

๑๒ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๒.๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๕๒๐ ๕๒๐ - 

๑๓ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง    

๑๓.๑ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ - 
๑๔ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๑๔.๑ กิจกรรมการพัฒนาระบบ ICT ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 

             
 

 

( นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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