
รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูกมลพร  จินดาหลวง 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 041-4 
ก.การสร้างขวัญและกำลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

3,000  3,000 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูกานดา  ชุมดำ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 025-1.1 ก.วันสำคัญภาษาไทย 10,000  0 

2 037-2 ก.จัดทำวารสารหอพระ 
33,600 

งบพัฒนาการจัดการศึกษา 
ครูกานดา 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูจาตุรงค์  เบ็งยา 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 025-2.3 ก.พัฒนาห้องศูนย์คณิตศาสตร์   - 

2 032-1 
ก.รณรงค์และให้ความรู้ 
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากสารเสพ
ติด 

2,000  2,000 

3 032-2 
ก.ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงกับสารเสพติด 

1,000  0 

4 032-4 

ก.อบรมให้ความรู้สร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากสื่อลามก
อนาจาร  
การพนันและเกมออนไลน์ 

-   

5 032-5 ก.วันเอดส์โลก 1,000  1,000 
6 032-7 ก.ห้องเรียนสีขาว 1,000  1,000 

7 034-1 
ก.จัดซื้อวัสดุสำหรับ
คณะกรรมการนักเรียน 

3,060  0 

8 034-2 ก.เลือกตั้งประธานนักเรียน 940  940 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูจุฑารัตน์  เวียงลอ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 022-2.1 ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศ  59,450 53,090 

2 025-3.1 
ก.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

5,000  5,000 

3 025-3.3 
ก.ผลิต/จัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์ 
การเรียน 

26,000  5,365 

4 027-3.2 
ก.สะเต็มศึกษา   
(STEM Education) 

5,000  5,000 

5 024-1 
ก.สอนเสริม ม.3  
จำนวน 4 วิชา  

งบพัฒนาการจัดการศึกษา 

6 024-2 
ก.สอนเสริม ม.6  
จำนวน 5 วิชา  

งบพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูชริญ  ไทยตรง 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 025-5.1 
ก.พัฒนากลุ่มสาระฯ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5,000  5,000 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูฐิติพรรณ  แสงแก้ว 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 011-3 ก.งานการเงินโรงเรียน 8,000  8,000 
2 012-4 ก.ค่าไฟฟ้า 900,000  601,934.93 
3 012-5 ก.ค่าน้ำประปา 9,600  8,004.62 
4 012-6 ก.ค่าขยะมูลฝอย 12,000  12,000 
5 012-7 ก.ค่าโทรศัพท์ 20,400  12,849.38 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูดณพร  อินจับ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 031-3 
ก.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2,000  1,885 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูนนทชัย  อาวรณ์ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 023-1 

ก.การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนตาม
เกณฑ์ของระเบียบวัดผลและ
ประเมินผลตามหลักสูตร 

25,000  16,850 

2 025-9.8 ก.วันตรุษจีน 4,000  4,000 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูนภาพร  ไชยสมภาร 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 021-1 ก.พัฒนางานสำนักงาน 17,100  13,310 
2 021-4 ก.ปัจฉิมนิเทศ 20,000  20,000 

3 021-5 
ก.ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

38,000  38,000 

4 022-2.2 
ก.เปิดบ้านวิชาการ  
ปีการศึกษา 2563 

 70,000 70,000 

5 022-2.6 
ก.บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 
(ICT) 

 55,000 13,450 

6 022-3.1 
ก.หลักสูตรระยะสั้น 
นักเรียน ม.3 

5,000  5,000 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูนริศรา  พรมศิริ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 022-4.1 ก.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1,000  0 
2 022-4.2 ก.งานสัปดาห์ห้องสมุด 3,000  0 
3 022-4.3 ก.ค่ายรักการอ่าน 2,000  2,000 
4 022-4.4 ก.จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 11,000  0 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูนฤมล  ฉายานนท์  
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 025-9.1 
ก.พัฒนาการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

8,000  0 

2 035-5 ก.อย. น้อย 200  200 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูนิภา  สัจจญาติ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 025-2.1 ก.พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 8,000  2,400 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูบรรเจิด  สรรพมงค์ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 036-3 ก.บำรุงรักษาอาคารสถานที่ 50,000  335 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูประภาส  คุณาชีวะ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 025-4.1 ก.สารสนเทศน่ารู้   - 

2 025-4.2 
ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ 

  - 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูพัชรี  เชื้อสาม 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 022-3.2 
ก.ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 

5,000  5,000 

2 022-5.1 ก.นักเรียนธนาคารศึกษาดูงาน 5,000  5,000 
3 025-8.2 ก.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 4,000  0 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูพิสมัย  เรือนสอน 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 025-9.2 ก.International Festivals 4,500  4,500 

2 035-1 
ก.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
เบื้องต้น 

6,000  6,000 

3 035-2 
ก.เผยแพร่ให้ความรู้ด้าน
สุขอนามัย 

  - 

4 035-3 ก.ทำดี ทำง่าย ให้เลือด 300  150 

5 035-4 
ก.ตรวจสุขภาพครูและ
นักเรียน 

1,500  440 

6 035-6 ก.ป้องกันฯ COVID-19 23,800  0 

7 025-9.5 
ก.ส่งเสริมผู้เรียนสู่การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

ครูอันธิฌา 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูไพรศาล  สังข์เอี่ยม 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 025-1.2 
ก.ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 

8,000  7,000 

2 033-2 ก.วันสำคัญทางศาสนา 4,000  4,000 
3 033-3 ก.วันเปิดโลกกิจกรรม  15,000 15,000 

4 036-2 
ก.ปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

9,700  9,700 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูไพรัช  เฉยเมล์ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 011-2 ก.งานพัสดุ 8,000  0 
2 012-1 ก.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 60,000  43,515 
3 012-2 ก.ค่าบำรุงซ่อมแซม 148,000  60,140 

4 012-3 
ก.ค่ากระดาษไข หมึกพิมพ์  
กระดาษโรเนียว 

150,000  88,010 

5 022-2.4 
ก.อบรมนักศึกษาวิชาทหาร
จราจร 

 2,000 2,000 

6 027-3.3 
ก.ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
SMT 

2,000  0 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูรัตนา  อินทกูล 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 036-1 
ก.รักษาความสะอาดอาคาร
สถานที่ 

45,000  19,060 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูรื่นจิตร  ปัญญาเรือง 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 022-2.3 ก.ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  134,000 134,000 

2 023-2 
ก.จัดทำเอกสารประเมินผลตาม 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ปพ.) 

5,000  3,700 

3 027-3.1 ก. Independent Study (IS) 5,000  5,000 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูวัชรพงค์  โพธิวงค์ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 021-3 ก.นักศึกษาฝึกประสบการณ์  4,000  4,000 

2 025-9.6 

ก.พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับนานาชาติ (JLPT) 

3,000  3,000 

3 027-2.1 
ก.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน 
เรียนรวม 

2,000  2,000 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูวันทนา  ขอดศิริ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 025-3.2 ก.สัปดาห์วิทยาศาสตร์  10,000  0 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูวาสนา  ยาวิชัย  
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 022-1.1 ก.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000  2,300 
2 022-6.1 ก.พัฒนางานแนะแนว 8,500  6,580 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที ่1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูวิลานันท์  ศรีลาชัย 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 022-2.5 ก.ทัศนศึกษา  140,700 113,050 
2 025-5.3 ก.ค่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3,000  3,000 
3 033-1 ก.วันสำคัญของชาติ 3,000  3,000 

4 033-4 โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 

 13,000 13,000 

5 033-5 
ก.พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียน 

 12,000 12,000 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูศศิวิมล  คล้ายเครือญาติ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 011-1 ก.งานสารบรรณ 9,925  0 
2 025-2.2 ก.ค่ายคณิตศาสตร์ 5,000  5,000 
3 037-1 ก.งานประชาสัมพันธ์ 3,000  0 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูสปัญญ์นา  แก้วตาปี 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 025-7.1 
ก.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ศิลปะ 

5,000  0 

2 025-7.2 ก.พัฒนาคุณภาพวงโยธวาทิต 10,000  1,000 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูสิรธร  ศักดิ์สูง 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 025-9.4 
ก.ส่งเสริมบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

  - 

2 041-1 
ก.การบริหารจัดการสำนักงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

13,350  1,350 

3 041-2 
ก.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

53,500  45,520 

4 041-3 
ก.การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ 

ระดมจากครูที่ร่วมกิจกรรม 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูโสรัจน์  โพธิ์จันทร์ / ครูณัฐพงษ์  ยุทธวิริยะ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 025-6.1 
ก.จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
การสอน 

8,000  0 

2 025-6.2 ก.เผยแพร่ความรู้เรื่องเอดส์   - 

3 025-6.3 
ก.ส่งเสริมให้นักเรียนออก 
กำลังกายสม่ำเสมอ 

  - 

4 025-6.4 ก.ทดสอบสมรรถภาพ   - 
5 025-6.5 ก.กีฬาสีภายใน 44,000  44,000 

6 025-6.6 
ก.ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทุกประเภทกีฬา 
(แข่งขันกีฬาภายนอก) 

15,000  15,000 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูหนึ่งฤทัย  ปินชัย 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 025-9.7 ก.วันดอกซากุระบาน 3,000  3,000 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูอัมรินทร์  สมณะ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 025-5.2 ก.ประเพณียี่เป็ง 3,000  3,000 
2 031-1 ก.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6,000  3,180 

3 031-2 ก.จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน  
9,350 

งบพัฒนาการจัดการศึกษา 

4 032-3 
ก.อบรมลูกเสือ 
ต้านภัยยาเสพติด 

5,000 
งบเขตพื้นที่ สพม. 34 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูอัสรา  วงค์มณี 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 021-2 ก.เตรียมเอกสารรับนักเรียน 4,000  2,740 
2 022-3.3 ก.108 อาชีพ 15,000  15,000 

3 024-3 
ก.ทดสอบศักยภาพผู้เรียน  
ม.3, ม.6 

20,000  20,000 

4 025-3.4 
ก.ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยาน
ดาราศาสตร์สิรินธร 

3,000  3,000 

5 026-1 ก.นิเทศการเรียนการสอน 1,500  1,500 

6 026-2 
ก.ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย 
ในชั้นเรียน 

1,500  1,500 

7 026-3 ก.พัฒนางานวิชาชีพครู 5,000  1,750 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูอุราพร  บุริโท 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 

1 025-8.1 
ก.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

4,000  0 

2 025-8.3 
ก.เปิดโลกอาชีพ  
ปีการศึกษา 2563 

  - 

 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form   

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563  

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ครูเอกอรรถพล  อินทวิวัฒน์ 
ที ่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม งบอุดหนุนฯ ก.พัฒนาผู้เรียน ยอดคงเหลือ 
1 011-4 ก.งานแผนงาน 13,200  9,400 

2 025-9.3 

ก.นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 

1,500  1,500 

3 027-1.1 
ก.พัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพ 

3,000  2,570 

4 027-1.2 ก.Online SAR 7,000  7,000 
5 032-6 ก.TO BE NUMBER ONE   - 
 

หมายเหตุ 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2563  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

ด้วยแบบฟอร์ม ผง.03/2563 งานแผนงานจะให้คณะครูรายงานผ่านระบบ Google Form    

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ครูที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเตรียมภาพการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างน้อย 5 ภาพ  

(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ และ กิจกรรมจัดจ้างต่างๆ ไม่ตอ้งแนบภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 2563 

ระยะที่ 1 (1 กนัยายน 2563) 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายเซนต์ 
1 นางกานดา  ชุมดำ  
2 นายไพรศาล  สังข์เอ่ียม  
3 นางนริศรา  พรมศิริ  
4 นางสาวกมลพร  จินดาหลวง  
5 นางศศิวิมล  คล้ายเครือญาติ  
6 นางสาวนิภา  สัจจญาติ  
7 นายจาตุรงค์  เบ็งยา  
8 นายอัมรินทร์  สมณะ  
9 นางวิลานันท์  ศรีลาชัย  
10 นางรัตนา  อินทกูล  
11 นางชริญ  ไทยตรง  
12 นางจุฑารัตน์  เวียงลอ  
13 นางอัสรา  วงศ์มณี  
14 นางวันทนา  ขอดศิริ  
15 นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง  
16 นายไพรัช  เฉยเมล์  
17 นางสาววาสนา  ยาวิชัย  
18 นางดณพร  อินจับ  
19 นางนภาพร  ไชยสมภาร  

20 นายประภาส  คุณาชีวะ  

21 นางพิสมัย  เรือนสอน  
22 นางสาวนฤมล  ฉายานนท์  
23 นางฐิติพรรณ  แสงแก้ว  
24 นางสิรธร  ศักดิ์สูง  
25 นายเอกอรรถพล  อินทวิวัฒน์  
26 นายนนทชัย  อาวรณ์  
27 นางหนึ่งฤทัย  ปินชัย  
28 นายวัชรพงค์   โพธิวงค์  



 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายเซนต์ 
29 นายโสรัจน์  โพธิ์จันทร์  
30 นายณัฐพงษ์  ยุทธวิริยะ  
31 นางอุราพร  บุริโท  
32 นางพัชรี  เชื้อสาม  
33 นายบรรเจิด  สรรพมงค์  
34 นางสปัญญ์นา  แก้วตาปี  

 

งานแผนงาน โรงเรียนหอพระ 


