
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คํานํา 

รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564 

ครั้งท่ี 2  (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) จัดทําขึ้นเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกํากับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ

แต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและหวังว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ

เป็นประโยชน์ สูงสุดต่อหน่วยงาน 

 

กันยายน             

  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของโรงเรยีนวัดเวฬุวัน 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4  

************************ 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 4 ได้มีการกำกับ ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 รอบ ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

- ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือนต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 

งบประมาณท่ีรายงานผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือทุก

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและงบอื่น ๆ รวมเป็นจำนวน 

19,037,778 บาท ประกอบด้วย 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีพ.ศ. 2564 โดยแสดงรายการเป็นยอดเงินในหมวดงบต่าง ๆ รวมเป็นจำนวน 4,872,890 บาท 

รายละเอียดดังนี้ 

 2. งบประมาณอื่น ๆ  14,164,888  บาท 

 

ขั้นตอนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

 1. ทุกวันท่ี 10 ของทุกเดือน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในแต่ละหมวดรายจ่าย แต่ละรายการ 

 2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเร่งรดัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แต่ละกลุ่มงานได้

เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน และตามรายละเอียดแผนงาน/โครงการท่ีกำหนดไว้ในการประชุม

ฝ่ายบริหารของโรงเรียน ทุกวันพุธที่สองของเดือน 



 3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเร่งรดัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาใน

สังกัดให้เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ โดยจะทำหนังสือแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษร 

 4. สรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายเสนอต่อท่ีประชุมฝ่ายบริหารของโรงเรียน เพื่อทราบ 

 5. จัดทำรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละรอบ 

 6. เผยแพร่ข้อมูลผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4 

 

ผลการดำเนินงาน 

 จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรอบ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกเป็นรอบ จำนวน 

2 รอบ คือ 

1. ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

2. ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือนต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 

ครั้งท่ี 2 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ก่อหนี้ผูกพัน คิดเป็น
ร้อยละ 

เบิกจ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 

คงเหลือ 

งบบริหาร
วิชาการ 

3,455,024.50.- - - 395,464.-
  

11.45 3,059,561.- 

งบบริหาร
ท่ัวไป 

4,352,532.- - - 2,920,450.78.- 67.10 1,432,081.22.- 

งบบริหาร
บุคลากร 

1,896,123.- - - 796,427.- 42 1,099,696.- 

งบอำนวยการ 2,934,850.- - - 754,455.08.- 25.71 2,180,394.92.- 

งบบริหารงาน
นโยบายและ
แผนงาน 

2,573,360.- - - 973,220.- 37.82 1,600,140.- 

บริหารการเงิน
และสินทรัพย์ 

1,032,000.- - - 363.650.34.- 35.24 668,349.66.- 

รวม 19,037,778 - - 6,203,667.2 32.59 12,834,110.8 
 



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี  พ.ศ. 2564 

ครั้งท่ี 2 รอบ  6  เดือน  (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

1.งานบริหารงานวิชาการ 

 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

1 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตราฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา  

45,000.- - 45,000.-  

รอดำเนินการ 

 

 

บางโครงการ / 
กิจกรรม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 

19 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
วัดเวฬุวัน 

119,628.- 15,028.- 104,600.- ระหว่างดำเนินการ 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตร 14,000.- - 14,000.- รอดำเนินการ 

4 โครงการห้องสมุดมีชีวิตคิดสร้างสรรค์ 40,000.- - 40,000.- รอดำเนินการ 

5 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 181,760.- - 181,760.- รอดำเนินการ 

6 โครงการนิเทศและติดตามผลในโรงเรียน 5,000.- - 5,000.- รอดำเนินการ 

7 โครงการงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 201,800.- 38,000.- 163,800.- ระหว่างดำเนินการ 

8 โครงการแนะแนว 30,000.- - 30,000.- รอดำเนินการ 



 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 28,000.- - 28,000.- รอดำเนินการ  

 

 

บางโครงการ / 
กิจกรรม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 

19 

10 โครงการพัฒนางานวิชาการ 145,000.- 5,000.- 140,000.- ระหว่างดำเนินการ 

11 โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8,400.- 1,190.- 7,210.- ระหว่างดำเนินการ 

12 โครงการการรับนักเรียน 25,000.- - 25,000.- รอดำเนินการ 

13 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

100,000.- - 100,000.- รอดำเนินการ 

14 โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ตามวิถี
เวฬุวัน 

247,397.50.- - 247,397.50.- รอดำเนินการ 

15 โครงการสอบธรรมศึกษา 10,000.- - 10,000.- รอดำเนินการ 

16 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะ 
และกีฬา 

30,000.- 10,000.- 20,000.- ระหว่างดำเนินการ 

17 โครงการพัฒนาวนิัย คุณธรรมและจริยธรรมนักเรยีน 
โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร 

120,375.- - 120,375.- รอดำเนินการ 

18 โครงการสัจธรรมนำความดีศรีเวฬุวัน 16,000.- 2,600.- 13,400.- ระหว่างดำเนินการ 

19 โครงการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา 7,000.- - 7,000.- รอดำเนินการ 

20 โครงการรักษ์ภาษาไทย 20,463.- - 20,463.- รอดำเนินการ 

21 โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านดนตรีและศิลปะ 25,000.- - 25,000.- รอดำเนินการ 



 

 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

22 โครงการส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สู่ความเป็นเลิศ 

30,000.- - 30,000.- รอดำเนินการ  

 

 

 

บางโครงการ / 
กิจกรรม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 

19 

23 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 30,000.- - 30,000.- รอดำเนินการ 

24 โครงการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000.- - 10,000.- รอดำเนินการ 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 20,000.- - 20,000.- รอดำเนินการ 

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
งานอาชีพ 

20,000.- - 20,000.- รอดำเนินการ 

27 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา 100,000.- - 100,000.- รอดำเนินการ 

28 โครงการส่งเสริมวิชาชีพของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

3,000.- - 3,000.- รอดำเนินการ 

29 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมชุมนุมระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

15,000.- - 15,000.- รอดำเนินการ 

30 โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในโรงเรียน
โดยเจ้าของภาษา 

780,640.- - 780,640.- รอดำเนินการ 

31 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 602,000.- 256,146.- 345,854.- ระหว่างดำเนินการ 

32 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 100,000.- - 100,000.- รอดำเนินการ 



 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

33 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 129,482.- - 129,482.- รอดำเนินการ บางโครงการ / 
กิจกรรม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 

19 

34 โครงการคุณธรรมท้ังระบบ 15,000.- - 15,000.- รอดำเนินการ 

35 โครงการส่งเสริมการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษา 

5,129.- 3,500.- 1,629.- ระหว่างดำเนินการ 

36 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะสารสนเทศ ส่ือ 
และเทคโนโลยีของผู้เรียน 

43,950.- - 43,950.- รอดำเนินการ 

37 โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 131,000.- 64,000.- 67,000.- ระหว่างดำเนินการ 

รวม 3,455,024.50.- 395,464.- 3,059,561.-  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.งานบริหารท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาอาคาราถานท่ี 1,107,098.- 937,753.78.- 169,344.30- ระหว่างดำเนินการ  

 

บางโครงการ / 
กิจกรรม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์ 

โควิด 19 

 

2 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน 215,760.- 170,000.- 45,760.- ระหว่างดำเนินการ 

3 โครงการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุนักเรียน 321,300- 317,340.- 3,960.- ระหว่างดำเนินการ 

4 โครงการโภชนาการอาหารกลางวัน 1,870,520.- 1,453,700.- 416,820.- ระหว่างดำเนินการ 

5 โครงการพัฒนางานโภชนาการอาหารเสริม (นม) 2,000.- 1,365.- 635.- ระหว่างดำเนินการ 

6 โครงการดูแลด้านสวัสดิภาพนักเรียน 405,600.- 5,500.- 400,100.- ระหว่างดำเนินการ 

7 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 12,000.- - 12,000.- รอดำเนินการ 

8 โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 12,000.- - 12,000.- รอดำเนินการ 

9 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 313,153.50.- - 313,153.50.- รอดำเนินการ 

10 โครงการ “รักษ์เวฬุวัน รักษ์ส่ิงแวดล้อม” 4,000.- - 4,000.- รอดำเนินการ 

11 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 9,000.- - 9,000.- รอดำเนินการ 

12 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีระดับอนุบาลโรงเรียน
วัดเวฬุวัน 

80,100.- 34,792.- 45,308.- ระหว่างดำเนินการ 

รวม 4,352,532.- 2,920,450.78.- 1,432,081.22.-  



3.งานบริหารบุคลากร 

 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการวางแผนสรรหาอัตรากำลังและบรรจุแต่งต้ัง 1,374,683.- 612,437.- 762,246.- ระหว่างดำเนินการ  

บางโครงการ / 
กิจกรรม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 
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2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 174,000.- - 174,000.- รอดำเนินการ 

3 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรทางการศึกษา 12,600.- 38,910.- -26,310.- ระหว่างดำเนินการ 

4 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 10,000.- - 10,000.- รอดำเนินการ 

5 โครงการจ้างครูปฐมวัย 294,840.- 145,080.- 149,760.- ระหว่างดำเนินการ 

6 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 30,000.- - 30,000.- รอดำเนินการ 

รวม 1,896,123.- 796,427.- 1,099,696.-  

 

 

 

 

 

 

 



4. งานฝ่ายอำนวยการ 

 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดเวฬุวัน 3,000.- - 3,000.- รอดำเนินการ  

 

บางโครงการ / 
กิจกรรม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 
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2 โครงการงานธุรการ 22,000.- - 22,000.- รอดำเนินการ 

3 โครงการงานประชาสัมพันธ์ 1,000.- - 1,000.- รอดำเนินการ 

4 โครงการพัฒนางานปฏิคม 196,950.- - 196,950.- รอดำเนินการ 

5 โครงการดูแลรักษายานยนต์ 135,000.- 9,000.- 126,000.- ระหว่างดำเนินการ 

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียน 68,000.- 15,870.- 52,130.- ระหว่างดำเนินการ 

7 โครงการกองทุนสวัสดิการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 1,000.- - 1,000.- รอดำเนินการ 

8 โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 4,000.- - 4,000.- รอดำเนินการ 

9 โครงการงานชุมชนสัมพันธ ์ 40,000.- - 40,000.- รอดำเนินการ 

10 โครงการงานศิษย์เก่า/ชมรมผู้ปกครอง 2,500.- - 2,500.- รอดำเนินการ 

 

 

 

 



 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

11 โครงการตลาดนัดวันอาทิตย์โรงเรียนวัดเวฬุวัน 405,000.- 272,855.08.- 132,144.92.- ระหว่างดำเนินการ  

บางโครงการ / 
กิจกรรม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 
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12 โครงการงาน Food Center 19,500.- - 19,500.- รอดำเนินการ 

13 โครงการโรงงานน้ำด่ืม 379,200.- 61,635.- 317,565.- ระหว่างดำเนินการ 

14 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการออม 27,000.- - 27,000.- รอดำเนินการ 

15 โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดเวฬุวัน 826,980.- 159,650.- 667,330.- ระหว่างดำเนินการ 

16 โครงการ ICT-School สู่โลกกว้าง 803,720.- 235,445.- 568,275.- ระหว่างดำเนินการ 

รวม 2,934,850.- 754,455.08.- 2,180,394.92.-  

 

 

 

 

 

 

 



5. งานฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงาน 

 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัต ิการ

ประจำป ี

32,000.- 3,840.- 28,160.- ระหว่างดำเนินการ  

 

 

 

บางโครงการ / 
กิจกรรม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 
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2 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

ประเภท Mini English Program (MEP) 

15,610.- - 15,610.- รอดำเนินการ 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป ็นภาษาอ ังกฤษ ประเภท Mini English Program 
(MEP) 

35,300.- 3,000.- 32,300.- ระหว่างดำเนินการ 

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรฝ่ายการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป ็นภาษาอ ังกฤษ ประเภท Mini English Program 

(MEP) 

2,490,450.- 966,380.- 1,524,070.- ระหว่างดำเนินการ 

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา 

- - - รอดำเนินการ 



 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

รวม 2,573,360.- 973,220.- 1,600,140.-   

 

5. งานฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

เบิกจ่ายเงิน 

 

คงเหลือ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

1 โ คร ง ก ารบร ิ ห า รก าร เ ง ิ น และส ิ นทร ั พย ์  และ 

สาธารณูปโภค 

1,032,000.- 363,650.34.- 668.349.66.- ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 

บางโครงการ / 
กิจกรรม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 

19 รวม 1,032,000.- 363,650.34.- 668.349.66.-  

 

 

 

 

 



 


