
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

งานบริหารงบประมาณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

 เอกสารการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึน 

เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพ.ศ. 2565 ของ

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการบริหารจัดการ (แยกตามโครงการ) หวังเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

จัดการในโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ  

            

  >กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ออก  เขียนได้  
คิดเลขเป็น 

1,000           

  >กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง  
คิดเลขคล่อง 

1,000           

  >กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  2,000           

  >กิจกรรมสร้างสื่อส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้ 

1,000         1,000 0 

  >กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษา
หนังสือ 

1,000           

  >กิจกรรมแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย 

1,000           

  >กิจกรรมวันภาษาไทย  
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

2,000           

  >กิจกรรมสนุกคิด
คณิตศาสตร์ 

1,000           

  >กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
การคิด (คณิตศาสตร์) 
 

1,000           

2 โครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านทักษะ
การคิดของผู้เรียนให้เป็นคน
ไทยยุค 4.0  

            

  >กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

  >กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุก
คน 

            

  >กิจกรรมการรู้คณิตศาสตร์ 
Mathematics Literacy 

1,000           

  > กิจกรรมการรู้วิทยาศาสตร์ 
Scitific Literacy 

2,000           

  >กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานทุกชั้นเรียน 

            

  >กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่าน 
STEM ศึกษา 

5,000           

  >กิจกรรม หุ่นยนต์ 
 

            

  >กิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านระบบ NETWORK 

3,000           

  >กิจกรรมการเรียนการสอน
โปรแกรมม่ิงในโรงเรียน 
(บอร์ดสมองกล) 

3,000           

3 โครงการพัฒนาผู้เรียนมี
ความรู้และความสามารถ
ตามหลักสูตร 

            

  >กิจกรรมการเข้าค่าย
วิชาการ  

  15,000         

  >กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการสอนซ่อมเสริม 
(ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์ , สังคมฯ
,ภาษาอังกฤษ) 

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

  >กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือ
แบบเรียน 

            

  >กิจกรรมการจัดซื้อ เอกสาร
หลักฐานการศึกษา 

5,000         1007 3,993 

  >กิจกรรมการการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระ  ภาคเรียนละ 1  
ครั้ง  
(วัสดุ สื่อ สอบ สอน ประจ า
วิชา) 

20,000           

  >กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

            

  >กิจกรรมทดสอบระดับชาติ 
(O – NET) กิจกรรมการ
ทดสอบ NT 

            

  >กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียน
การสอนให้ 
ครูต่างชาติ 

3,000           

4  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

            

  >จัดการเรียนการสอน
วิชาชีพโดยครูและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

            

       -  งานบริการ 5,000           

       -  งานเกษตร 5,000           

       -  งานประดิษฐ์ 5,000           



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

       -  งานอาหารและ
เครื่องดื่ม 

5,000           

       - วิทยากรภายนอก 48,000         17,000 31,000 

  >กิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน 
ในรูปแบบก าไรชีวิต 

            

  >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี              

     - ลูกเสือส ารอง   3,000         

     - ลูกเสือสามัญ   3,000         

     - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   3,000         

  >กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ต่อ และอาชีพ 

            

5 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

            

  >กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
(สภานักเรียน) 

1,000           

  >กิจกรรมวันประกาศเกียรติ
คุณผู้เรียนที่ปฏิบัติตนดีด้าน
ต่าง ๆ (ประกวดสมุดบันทึก
ความดี) 

            

     - วันเด็ก             

     - วันอ าลาสถานศึกษา 2,000           

 >กิจกรรมโรงพักจ าลอง (1 
โรงเรียน 1 ต ารวจ) 

       

  >กิจกรรมสร้างจิตส านึก รัก
ความเป็นไทย  
(ผ้าไทยวันศุกร์) 

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

  >กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
ใช้เทคโนโลยี 

            

  >กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย 

            

  >กิจกรรมส่งเสริมภาษาถิ่น
วันละค า  
(ภาษาวังแดง) 

1,000           

6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

            

  >กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1,000           

  >เข้าวัดท าบุญทุกวันพระ
ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 

            

  >กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ
ต่าง ๆ (วันแม่  
วันเทโว วันลอยกระทง วัน
ส าคัญทางศาสนา 
และอ่ืน ๆ ) 

1,000           

  >กิจกรรมสานสัมพันธ์
วัฒนธรรมต่างชาติ (ตรุษจีน) 

2,000           

7 โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม 

            

  >กิจกรรมโครงการอาหาร
กลางวัน 

        อปท.   

  >กิจกรรมอาหารเสริม (นม)         อปท.   

  >กิจกรรมควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

  >กิจกรรมแปรงฟัน             

  >กิจกรรมตรวจสุขภาพ 4,000           

  >กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

            

  >กิจกรรมตรวจสุขภาพและ
ทดสอบเก่ียวกับการเห็นและ
การได้ยินปีละ 1 ครั้ง 

            

  >ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของกรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

500           

  >กิจกรรมเฝ้าระวัง ต่อต้าน
ยาเสพติด  

            

  >กิจกรรมกิจกรรมนักข่าว
น้อย และ อย.น้อย  

500           

  >กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ 8,000           

  >กีฬาสีภายในโรงเรียน 5,000         5,000  

  กีฬา-กรีฑาเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียน ประถมและมัธยม 

10,000         10,000  

 >กิจกรรมป้องกันและคัด
กรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ภายใน
โรงเรียน 

 5,000      

8 โครงการพัฒนาระบบและ
การประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา เพื่อให้บรรลุ

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ 

  >กิจกรรมพัฒนาสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

            

  >กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน 
ภาคเรียนละ 1ครั้ง 

            

  >ปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษา แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ 

2,000           

  >กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียน 

            

  >กิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพงานทะเบียน
นักเรียน 

3,000           

  >กิจกรรมนิเทศการเรียนการ
สอน 

            

  >กิจกรรมจ้างบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

144,000     288,000   204,000 228,000 

  >กิจกรรมส่งเสริมการประกัน
ตนเพื่อการจ้างงานให้กับ
บุคลากร 

7,200     14,400   7,200 14,400 

  >กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
เข้ารับการอบรมสัมมนา  
ศึกษาดูงาน  ศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น  หรือเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

20,000         7,500 12,500 



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

  >กิจกรรมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

            

  >กิจกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

            

  >กิจกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

            

  >กิจกรรมประชุมคณะครู 
และใช้ข้อมูลผลการประเมิน
ภายใน หรือผลการวิจัยด้าน
วิชาการและการจัดการ 

            

  >กิจกรรมจัดท าแผนภูมิการ
จัดองค์กรและโครงสร้างการ
บริหาร 

1,000           

  >กิจกรรมการจัดท าระเบียบ
รองรับการบริหาร 

            

  >กิจกรรมจัดให้มี
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ 

            

  >กิจกรรมจัดให้มีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ 

            

  >กิจกรรมจัดให้มีระบบการ
บริหารงบประมาณทรัพย์สิน
และรายที่มีคุณภาพ 

            

  >กิจกรรมจัดให้มีระบบการ
บริหารทั่วไปที่มีคุณภาพ 

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

  >กิจกรรมบริหารงานการเงิน 
พัสดุ และข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน 

30,000         18,762 11,238 

  >กิจกรรมจัดซื้อหมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสาร เพื่อการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศและ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

21,000         21,000 0 

  >กิจกรรมจัดให้มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานทุกรอบ  6 
เดือน 

            

  >กิจกรรมประชุมครู เดือนละ  
1 ครั้ง 

            

  >ประชุมสัมมนา อบรม
พัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน องค์กร ศาสนา 
ชุมชน กรรมการสถานศึกษา 

            

  >กิจกรรมร่วมงานฌาปนกิจ
ศพในชุมชน 

            

  >กิจกรรมรถรับ-ส่งนักเรียน             

  >กิจกรรมประชาสัมพันธ์
สร้างเครือข่ายให้ความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน 
โรงเรียน และวัด 

            

  >กิจกรรมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  
(โรงเรียนสุจริต) 
 

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

9 โครงการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

            

  >พัฒนาผู้เรียนตามโรงเรียน
คุณภาพ SMT 

            

  >พัฒนาผู้เรียนกลุ่มเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 

            

  >การคัดกรองและตรวจ
วินิจฉัยส าหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

            

  >กิจกรรมการจัดท าเครื่องมือ
ฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการเรียนรู้ 

            

10 โครงการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู ้

            

  >พัฒนาครูตามความต้องการ 
 

          

  >ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองนักเรียน 

            

  > พัฒนาศักยภาพศูนย์ ICT 
ชุมชน 

            

  >กิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษา
เกณฑ์การประเมินตาม  สมศ  
ก าหนด และมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

            

  >กิจกรรมส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

  >กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีการ
พัฒนาตนเองโดยให้มี
ผลงานวิจัยนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

            

  >กิจกรรมส่งเสริมให้คณะครู
มีการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามตัวชี้วัดและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            

  >กิจกรรมส่งเสริมการ
วิเคราะห์ผู้เรียนและศึกษา
เด็กเป็นรายกรณี 

            

  >กิจกรรมอบรมครูด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

            

  >กิจกรรมอบรมนักเรียนก่อน
เรียนชั่วโมงแรกทุกวัน และ
กิจกรรมโฮมรูม 

            

11 โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

            

  >กิจกรรมการจัดการและ
อนุรักษ์ด้านพลังงานใน
สถานศึกษา 

            

 >กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ธนาคารขยะ) 

       

  >กิจกรรมพัฒนาอาคารเรียน  
 
  

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

12 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

  >ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
และระบบ Network 

10,000         10,000 0 

  >ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปริ้น 10,000         3,395 6,605 

 >พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

2,000       

 >จัดหาเครื่องเสียงหอประชุม 30,000     30,000 0 

  >กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียน 

3,500           

13 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

       

  >กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3,000         3,000 0 

  >กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา นักเรียน ครู 
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

            

  >กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

  100,000         

  >กิจกรรมห้องเรียน E-
Classroom 
 
 

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

14 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

            

  >กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน             

  >กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ 
เพ่ิมพูนความรู้ 

            

  >กิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิต
นิสัย (กลุ่มสี) 

            

  >กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยี 

25,000           

  >กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม 

            

  >กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียน 
การสอน 

            

  >กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 1,000           

15 โครงการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาผู้เรียน 

            

  > กิจกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2,000           

  > กิจกรรม การอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

            



 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี  2565  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที ่ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียน
ฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ รายจ่าย คงเหลือ 

  > พัฒนาคุณภาพด้านการวัด
และประเมินผลทุกคนมี
ความรู้ความสามารถในการ
สร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด และมาตรฐานตาม
หลักสูตร  

2,000           

  > กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ตรงตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด 

            

  >กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 100 
เปอร์เซ็นต์ 

            

  >กิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

            

  >กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

            

  >พัฒนาส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยกระบวนการ PLC 

            

  >กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(จัดนิทรรศการ/ตลาดนัด
วิชาการ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสารณูปโภคของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

 

 


