
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สิ่งที่แนบมาด้วย  รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน  

  ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

  เนื ่องจากงานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตาม          

การดำเนินการสรุปกิจกรรม/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ           

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์          

ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ ผู้เรียนเป็นสำคัญ                    

การสร้างบรรยากาศให้เอื ้อต่อการเรียนรู้  รวมถึงให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เร ียนและบุคลากรขององค์กร           

อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

ในการนี ้ งานแผนงานจึงขอรายงานการกำกับติดตามการดําเนินงานและการใช้จ ่าย

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย รวมทั้งกิจกรรมที่มีการดำเนินการไป

แล้ว ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาดว้ยนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
 
 

                ผู้รายงาน 
    (นายธีระพันธุ์  นาคายน) 

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานแผนงาน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ งานแผนงาน โรงเรียนมหรรณพาราม 

ที ่  วันที ่ 8 เมษายน 2565 

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน ประจำปี

งบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 

เสนอ ท่านผู้อำนวยการ 
เพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(นางสาวประกายดาว  กลิ่นเกิด) 

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
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       ว่าที่ร้อยตรี 
                  (เฉลิมรัฐ  ติ่งอ่วม) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
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คํานํา 

 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของ

โรงเรียนมหรรณพาราม จัดทำขึ ้นเพื ่อให้ทราบถึงความก้าวน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนมหรรณพาราม ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และเป็นการกำกับ

ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 

ทั้งนี้ งานแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปวิเคราะห์เพ่ือจัดทำ

แผนปฏิบัต ิการในปีถัดไป และนำผลการดำเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใน

ปีงบประมาณถัดไป 

 

งานแผนงาน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนมหรรณพาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เชต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

งบกลุมงาน งบที่ไดรับจัด รร ใชไป คิดเปนรอยละ คงเ ลือทั้ง มด คงเ ลือจากช งที่ 1
กลุมบริ าร ิชาการ 3,334,380.00 1,262,004.97 37.85 2,072,375.03 225,787.00
กลุมบริ ารงานบุคคล 731,460.00 126,067.50 17.24 605,392.50 21,600.00
กลุมบริ ารงบประมาณ 137,865.00 62,230.00 45.14 75,635.00 0.00
กลุมบริ ารทั่ ไป 413,595.00 291,671.20 70.52 121,923.80 0.00
งบ ํารองจาย 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

ร ม 4,817,300.00 1,741,973.67 36.16 3,075,326.33 247,387.00
โครงการ งบที่ไดรับจัด รร ใชไป คิดเปนรอยละ คงเ ลือทั้ง มด คงเ ลือจากช งที่ 1

ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน 3,409,853.00 1,520,450.00 44.59 1,889,403.00
งเ ริม ักยภาพผูเรียน 1,052,540.00 346,050.00 32.88 706,490.00
งเ ริมการเรียนรู ูอาชีพ 402,421.00 203,890.00 50.67 198,531.00

พัฒนาคุณภาพนักเรียน องเรียนพิเ  Smartclass (เงินรายได) 2,156,370.00 1,100,590.00 51.04 1,055,780.00
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ 459,588.00 270,100.00 58.77 189,488.00
งเ ริมการอาน-เขียน 52,860.00 22,010.00 41.64 30,850.00
งเ ริมคุณลัก ณะอันพึงประ งคของผูเรียน 351,110.00 150,230.00 42.79 200,880.00
งเ ริมระบบดูแลช ยเ ลือนักเรียน 137,180.00 98,700.00 71.95 38,480.00

พัฒนาครูและบุคลากรใ มีค ามเชี่ย ชาญทาง ิชาชีพ 2,965,575.00 2,158,780.00 72.79 806,795.00
งเ ริมและพัฒนาระบบการบริ ารจัดการในโรงเรียน 1,756,945.00 1,237,893.00 70.46 519,052.00
นับ นุนคาใชจายในการจัดการ ึก า (เรียนฟรี 15 ป) 2,742,000.00 1,458,000.00 53.17 1,284,000.00
งเ ริมการบริ ารจัดการแบบมี  นร ม 349,819.00 154,890.00 44.28 194,929.00

จัด ภาพแ ดลอมทางกายภาพและ ังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 629,695.00 321,050.00 50.99 308,645.00
งเ ริม ุขภาพและอนามัย 924,344.00 320,000.00 34.62 604,344.00

ร ม 12,491,930.00 6,804,043.00 54.47 5,687,887.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุมงาน/กลุม าระ โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการไปแล คิดเปนรอยละ โครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการเ ร็จแล
โครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ รุปแล
กลุมบริ าร ิชาการ 16 16 100.00 8 8
กลุม าระการเรียนรูภา าไทย 7 7 100.00 7 7
กลุม าระการเรียนรูภา าตางประเท 8 6 75.00 5 5
าระเทคโนโลยี 6 6 100.00 3 3

งาน องเรียนพิเ 12 10 83.33 4 4
กลุม าระการเรียนรูคณิต า ตร 6 5 83.33 2 2
กลุม าระการเรียนรู ิทยา า ตรฯ 9 7 77.78 2 2
กลุม าระการเรียนรู ังคม ึก าฯ 11 11 100.00 0 0
กลุม าระการเรียนรู ุข ึก าฯ 7 7 100.00 2 2
กลุม าระการเรียนรู ิลปะ 6 6 100.00 2 2
กลุม าระการเรียนรูการงานอาชีพ 5 5 100.00 2 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 14 14 100.00 6 6
กลุมบริ ารงบประมาณ 14 14 100.00 3 3
กลุมบริ ารงานบุคคล 29 26 89.66 14 14
กลุมบริ ารทั่ ไป 15 15 100.00 2 2
ร ม 165 155 93.94 62 62



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุมบริ าร ิชาการ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
ติ  O-Net นักเรียนชั้น ม.3 เเละ ม.6 55,100.00 12,000.00 43,100.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
นิเท การ อนภายใน ถาน ึก า 1,500.00 0.00 1,500.00 อยูระ างดําเนินการ
ิจัยในชั้นเรียน 950.00 0.00 950.00 อยูระ างดําเนินการ

งาน ัดและประเมินผลทางการ ึก า 122,060.00 98,832.00 23,228.00 อยูระ างดําเนินการ
งาน งเ ริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ อน 2,086,589.00 664,799.97 1,421,789.03 อยูระ างดําเนินการ
อนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 548,000.00 0.00 548,000.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

กิจกรรม ํานักงานกลุมบริ าร ิชาการ 6,314.00 6,313.00 1.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
พัฒนาผูเรียนตามเเน ทาง PISA 0.00 0.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริม ักยภาพผูเรียน

ม รรณพนิทรร ิชาการ 72,150.00 61,125.00 11,025.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
พัฒนานักเรียนดานเ ร ฐกิจพอเพียง 10,475.00 0.00 10,475.00 อยูระ างดําเนินการ
ชุมชนเเ งการเรียนรูทาง ิชาชีพ 3,150.00 0.00 3,150.00 อยูระ างดําเนินการ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ
พัฒนา ลัก ูตร ถาน ึก า 1,500.00 0.00 1,500.00 อยูระ างดําเนินการ
งานทะเบียนและเอก ารทางการ ึก า 13,018.00 13,018.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
จัดทําขอมูลระบบ าร นเท 3,020.00 3,020.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมการอาน-เขียน
งเ ริมการอาน 50,860.00 35,166.05 15,693.95 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมการบริ ารจัดการแบบมี  นร ม

งานรับนักเรียน 37,619.00 6,544.00 31,075.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 16 100

ดําเนินการแล 8 50.00
อยูระ างดําเนินการ 8 50.00

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 0 0.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุมบริ ารงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
งเ ริมและพัฒนาระบบการบริ ารจัดการในโรงเรียน

งานการเงิน 4,000.00 2,400.00 1,600.00 อยูระ างดําเนินการ
ประชุมผูปกครอง 15,000.00 15,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
พัฒนางานพั ดุและ ินทรัพย 20,000.00 19,845.00 155.00 อยูระ างดําเนินการ
งานประกันคุณภาพภายใน ถาน ึก า 19,800.00 2,250.00 17,550.00 อยูระ างดําเนินการ
งานแผนงาน 50,000.00 29,560.00 20,440.00 อยูระ างดําเนินการ
งาน ํานักงานกลุมบริ ารงบประมาณ 5,000.00 4,520.00 480.00 อยูระ างดําเนินการ
งานบัญชี 1,559.00 1,559.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งานค บคุมภายใน 0.00 0.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
ตร จ อบภายใน 0.00 0.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
นับ นุนคาใชจายในการจัดการ ึก า (เรียนฟรี 15 ป)

พัฒนาและบํารุงรัก าระบบICTภายในโรงเรียน 133,300.00 89,865.00 43,435.00 อยูระ างดําเนินการ
คาเครื่องแบบนักเรียน 1/2565 625,150.00 625,000.00 150.00 อยูระ างดําเนินการ
จายเงินคาอุปกรณการเรียน 2/64 290,050.00 288,600.00 1,450.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
จายเงินคาอุปกรณการเรียน 1/65 290,050.00 289,840.00 210.00 อยูระ างดําเนินการ
แบบเรียนปการ ึก า 2565 1,403,450.00 1,139,862.00 263,588.00 อยูระ างดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 14 100
ดําเนินการแล 3 21.43
อยูระ างดําเนินการ 11 78.57
ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 0 0.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุมบริ ารงานบุคคล งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
งเ ริมคุณลัก ณะอันพึงประ งคของผูเรียน

คายคุณธรรม 22,350.00 22,350.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
บรรพชา ามเณร/ตักบาตรประจํา ันพฤ ั บดี 3,500.00 0.00 3,500.00 อยูระ างดําเนินการ
ล ยกระทง 5,100.00 5,100.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
พิธีไ ครู 7,260.00 7,260.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 760.00 760.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ล เทียนและถ ายเทียนพรร า 18,200.00 18,200.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ันเฉลิมพระชนมพรร า 8,000.00 7,500.00 500.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

ข ง ายไดคืน 2,000.00 1,890.00 110.00 อยูระ างดําเนินการ
ประก ดโครงงานคุณธรรม 18,600.00 18,590.00 10.00 อยูระ างดําเนินการ
ท งถิ่นข งฉัน านฝนการเรียนรู 40,250.00 0.00 40,250.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-19
จากบุคคล ูชุมชน 3,000.00 0.00 3,000.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-19
งาน ภานักเรียน 9,978.00 9,073.60 904.40 อยูระ างดําเนินการ
ปฐมนิเท 26,500.00 28,580.00 -2,080.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ปจฉิมนิเท 8,000.00 7,824.00 176.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ม.ณ. NEW GEN 91,200.00 0.00 91,200.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-19
ันเด็กแ งชาติ 10,000.00 9,611.00 389.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมระบบดูแลช ยเ ลือนักเรียน

ทุนการ ึก า 0.00 0.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
งานระบบดูแลช ยเ ลื นักเรียน 69,080.00 40,080.00 29,000.00 อยูระ างดําเนินการ
ันงด ูบบุ รี่โลก 3,000.00 3,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

รณรงค ันต ตานยาเ พติด 5,000.00 5,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ลานกี าตานยาเ พติด 11,000.00 11,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
เตน Cover Dance 5,500.00 2,800.00 2,700.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
folk song ตานยาเ พติด 8,000.00 7,500.00 500.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
พัฒนาครูและบุคลากรใ มีค ามเชี่ย ชาญทาง ิชาชีพ
ัตรากําลังบุคลากร 2,512,195.00 2,416,515.00 95,680.00 อยูระ างดําเนินการ

โครงการพัฒนาครูใ มีคุณลัก ณะที่ดีและมีค ามรูค าม ามารถในการจัดการเรียนการ น 
(กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายน กโรงเรียน) 348,380.00 66,870.00 281,510.00 อยูระ างดําเนินการ
โครงการพัฒนาครูใ มีค ามรูค าม ามารถในการจัดการเรียนรู ยางมีประ ิทธิภาพ
(กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน) 105,000.00 40,630.00 64,370.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมการเลื่ น ิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมและพัฒนาระบบการบริ ารจัดการในโรงเรียน

พัฒนางาน ํานักงานกลุมบริ ารงานบุคคล 12,000.00 12,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมการบริ ารจัดการแบบมี  นร ม

เครื ขายผูปกคร งนักเรียน 2,000.00 0.00 2,000.00 อยูระ างดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 29 100
ดําเนินการแล 14 48.28
อยูระ างดําเนินการ 12 41.38
ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 3 10.34



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุมบริ ารทั่ ไป งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
งเ ริมการบริ ารจัดการแบบมี  นร ม

งานประชา ัมพันธ 11,000.00 6,280.00 4,720.00 อยูระ างดําเนินการ
งาน ํานักผูอําน ยการ 203,000.00 130,512.00 72,488.00 อยูระ างดําเนินการ
งาน ํานักงานกลุมบริ ารทั่ ไป 16,200.00 13,838.00 2,362.00 อยูระ างดําเนินการ
ประ านงานคณะกรรมการ ถาน ึก า 2,000.00 2,000.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
งานประ านคณะกรรมการ มาคมฯ 0.00 0.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
งาน ัมพันธชุมชน 3,000.00 0.00 3,000.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมและพัฒนาระบบการบริ ารจัดการในโรงเรียน

งานยานพา นะ 132,000.00 107,483.00 24,517.00 อยูระ างดําเนินการ
จัด ภาพแ ดลอมทางกายภาพและ ังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
งานพัฒนางานโ ต 30,500.00 30,500.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
งานอาคาร - ถานที่ (ซอมอาคาร) 54,995.00 62,620.00 -7,625.00 อยูระ างดําเนินการ
งานรัก าค าม ะอาดอาคาร- ถานที่ 185,000.00 170,287.00 14,713.00 อยูระ างดําเนินการ
งานรัก าค ามปลอดภัย 42,900.00 41,113.50 1,786.50 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริม ุขภาพและอนามัย

จัดซื้อยาและเ ชภัณฑ 5,000.00 7,000.00 -2,000.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ปรับปรุงและพัฒนาโรงอา าร 50,000.00 40,047.00 9,953.00 อยูระ างดําเนินการ
งานประกันอุบัติเ ตุ 252,000.00 278,800.00 -26,800.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ตร จ ุขภาพประจําป 140,000.00 126,630.00 13,370.00 อยูระ างดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 15 100

ดําเนินการแล 2 13.33
อยูระ างดําเนินการ 13 86.67

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 0 0.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุม าระภา าไทย งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
Inside O-net ไทย 0.00 0.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ
พัฒนา ื่อและแ ลงเรียนรูกลุม าระภา าไทย 23,720 20,665.00 3,055.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริม ักยภาพผูเรียน
ัน ุนทรภู ู ันภา าไทย 18,750 12,684.00 6,066.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมค ามเปนเลิ ทางทัก ะภา าไทย 9,400 0.00 9,400.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมการเรียนรู ูอาชีพ
ื่อภา า ราง รรค 4,800 0.00 4,800.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมการอาน-เขียน

พัฒนาทัก ะอานเขียนภา าไทย 2,000 0.00 2,000.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ฉลาดรูดานการอาน 0.00 0.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 7 100

ดําเนินการแล 7 100.00
อยูระ างดําเนินการ 0 0.00

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 0 0.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุม าระการเรียนรูคณิต า ตร งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
อนเ ริมเพิ่มความรู - 2,000-              1,926.00 74.00 อยูระ างดําเนินการ

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ
พัฒนา ื่อและแ ลงเรียนรูกลุม าระคณิตศา ตร - 2,010-              0.00 2,010.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริม ักยภาพผูเรียน

Math day - 4,498-              4,480.00 18.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
มากลอม - 12,000-            0.00 12,000.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมพัฒนานักเรียนเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศา ตร - 12,000-            12,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมการเรียนรู ูอาชีพ

คายวิชาการ งเ ริมศักยภาพผูเรียน (math camp) - 36,000-            0.00 36,000.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-19

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 6 100

ดําเนินการแล 2 33.33
อยูระ างดําเนินการ 3 50.00

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 1 16.67



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุม าระการเรียนรู ิทยา า ตร งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
Science Excellence 7,000 7,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริม ักยภาพผูเรียน

พัฒนา องปฏิบัติการทาง ิทยา า ตร 60,000 0.00 60,000.00 อยูระ างดําเนินการ
ึก าเรียนรูทาง ิทยา า ตรนอก ถาน ึก า 50,000 0.00 50,000.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-19
ัปดา  ิทยา า ตร 5,000 4,435.60 564.40 อยูระ างดําเนินการ

คาย ิทยา า ตร 40,000 0.00 40,000.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-19
งเ ริมพัฒนานักเรียนเพื่อค ามเปนเลิ ทาง ิทยา า ตร 5,000 0.00 5,000.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมโครงงาน ิทยา า ตร 9,785 0.00 9,785.00 อยูระ างดําเนินการ

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ
พัฒนา ื่อ/อุปกรณทาง ิทยา า ตร 40,000 20,000.00 20,000.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมการเรียนรู ูอาชีพ

คาย ิชาการ งเ ริม ักยภาพของผูเรียน(คายเ ื้อกรา น) 60,000 15,000.00 45,000.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 9 100

ดําเนินการแล 2 22.22
อยูระ างดําเนินการ 5 55.56

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 2 22.22



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุมเทคโนโลยี งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ 27,000.00 27,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
พัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค 15,470.00 13,340.00 2,130.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมและพัฒนาระบบการบริ ารจัดการในโรงเรียน

จัดระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเพื่อการจัดการเรียนการสอน 1,452,886.00 1,188,435.55 264,450.45 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริม ักยภาพผูเรียน

สงเสริมทักษะความเปนเลิศทางเทคโนโลยี 7,655.00 5,840.00 1,815.00 อยูระ างดําเนินการ
คายวิชาการสงเสริมศักยภาพผูเรียน Innovative Engineering 40,000.00 40,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมการเรียนรู ูอาชีพ

กิจกรรม นิเทศ Creativity 30,000.00 29,350.00 650.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 6 100

ดําเนินการแล 3 50.00
อยูระ างดําเนินการ 3 50.00

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 0 0.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุม าระการเรียนรู ังคม ึก าฯ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทคนิพิชิตโจทย ังคม ึก า - 3,000-              0.00 3,000.00 อยูระ างดําเนินการ
Social Quiz - 2,760-              2,760.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริม ักยภาพผูเรียน

มอง ังคมผานเลน  - 5,410-              5,410.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมพัฒนานักเรียนเพื่อค ามเปนเลิ ทาง ังคม ึก า - 6,000-              5,500.00 500.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมคุณลัก ณะอันพึงประ งคของผูเรียน

พัฒนาทัก ะการรองเพลงคุณธรรม - 3,600-              3,600.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
พัฒนาทัก ะการเลานิทานคุณธรรม - 1,800-              1,800.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
Social Camp - 30,000-            30,000.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมการเรียนรู ูอาชีพ

จิตอา าออนไลน - 3,600-              3,600.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
Pre-Law Camp 30,000 30,000.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ
พัฒนาแ ลงเรียนรูและน ัตกรรมกลุม าระการเรียนรู ังคม ึก าฯ - 30,000-            29,369.00 631.00 อยูระ างดําเนินการ
มัคคุเท กนอยตามรอยประ ัติ า ตร - 1,800-              1,800.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 11 100

ดําเนินการแล 0 0.00
อยูระ างดําเนินการ 11 100.00

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 0 0.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุม าระภา าตางประเท งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
Let's Level Up Your Skills! 2,050.00 0.00 2,050.00 อยูระ างดําเนินการ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ
พัฒนา ื่อและแ ลงเรียนรูกลุม าระการเรียนรูภา าตางประเท 7,280.00 5,280.00 2,000.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริม ักยภาพผูเรียน
งเ ริมพัฒนาทัก ะนักเรียนเพื่อค ามเปนเลิ ทางภา าตางประเท 6,730.00 6,730.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

แขงขันทัก ะทางดานภา าภายนอก ถาน ึก า 5,000.00 0.00 5,000.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-19
คายภา า ํา รับนักเรียนแผนการเรียนดานภา า 51,375.00 51,375.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
Crossword Challenge 4,200.00 4,200.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
Christmas Festival with Lang Crews 13,675.00 9,440.00 4,235.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
เท กาลอารยธรรมตะ ันออก (จีน - ญี่ปุน) 8,375.00 0.00 8,375.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-19

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 8 100

ดําเนินการแล 5 62.50
อยูระ างดําเนินการ 1 12.50

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 2 25.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุม าระการเรียนรูการงานอาชีพ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
ัตถ ึก ากา ูอาชีพ 0.00 0.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริม ักยภาพผูเรียน

คายอาชีพ ํา รับนักเรียนแผนการเรียนภา าและธุรกิจ (การทองเที่ย ) 40,950.00 40,950.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมค ามเปนเลิ ทางทัก ะการงานอาชีพ 11,298.00 11,298.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมการเรียนรู ูอาชีพ

นานา าระอาชีพ 10,650.00 10,650.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ
พัฒนา ื่อและแ ลงการเรียนรู กลุม าระการเรียนรูการงานอาชีพ 11,670.00 6,620.00 5,050.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 5 100

ดําเนินการแล 2 40.00
อยูระ างดําเนินการ 3 60.00

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 9 180.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุม าระการเรียนรู ิลปะ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
5 นาที มี าระ 0.00 0.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ
พัฒนา ื่อการเรียนรูกลุม าระการเรียนรู ิลปะ 35,000.00 35,000.00 0.00 ดําเนินการแล
งเ ริม ักยภาพผูเรียน

พัฒนาทัก ะดาน ิลปะ ดนตรี นาฏ ิลป ูค ามเปนเลิ  
( คายเตรียมค ามพรอมโดย ิทยากรภายนอกในการแขงขัน ิลป ัตถกรรมนักเรียน ) 42,000.00 42,000.00 0.00 ดําเนินการแล
กิจกรรมฝก า ตรซอม ิลป ูเ นทาง ิลปนมืออาชีพ 
"การฝกซอมนอกเ ลาเรียนเพื่อ งเ ริมทัก ะดาน ิลปะ ดนตรี นาฏ ิลป" 0.00 0.00 0.00 ดําเนินการแล
งเ ริมการเรียนรู ูอาชีพ
งเ ริม ิลป ัฒนธรรมดาน ิลปะ ดนตรีนาฏ ิลป 151,090.00 151,090.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 6 100

ดําเนินการแล 6 100.00
อยูระ างดําเนินการ 0 0.00

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 0 0.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กลุม าระการเรียนรู ุข ึก า งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ
พัฒนา ื่ และแ ลงเรียนรูกลุม าระ ุข ึก าและพล ึก า 10,000.00 10,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
กี าเพื่ ุขภาพ 22,700.00 22,700.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริม ักยภาพผูเรียน

คาย ิชาการ งเ ริม ักยภาพผูเรียน การแขงขันกี าภายใน 293,260.00 7,451.00 285,809.00 อยูระ างดําเนินการ
คาย ิชาการ งเ ริม ักยภาพผูเรียน กี าเพื่ ค ามเปนเลิ 40,000.00 37,000.00 3,000.00 อยูระ างดําเนินการ
Fitness for health 45,000.00 45,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
MH Workout Challenge 10,000.00 10,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริมการเรียนรู ูอาชีพ

โครงการคาย ิชาการ งเ ริม ักยภาพผูเรียน แผนการเรียน ิทยา า ตรการกี า 44,100.00 44,100.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 7 100

ดําเนินการแล 5 71.43
อยูระ างดําเนินการ 2 28.57

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 0 0.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
ราง รรคผลงานชุมนุม 1,800.00 0.00 1,800.00 อยูระ างดําเนินการ

คายพักแรมลูกเ ือเนตรนารี ม.1 182,320.00 173,940.00 8,380.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
คายพักแรมลูกเ ือเนตรนารี ม.2 170,020.00 162,600.00 7,420.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
คายพักแรมลูกเ ือเนตรนารี ม.3 153,220.00 117,041.00 36,179.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
งเ ริม ักยภาพผูเรียน
ัน ําคัญของลูกเ ือ 3,580.00 2,980.00 600.00 อยูระ างดําเนินการ

กิจกรรมนัก ึก า ิชาท าร 7,744.00 0.00 7,744.00 อยูระ างดําเนินการ
ทั น ึก า นักเรียน ม.4 56,100.00 29,030.00 27,070.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ทั น ึก า นักเรียน ม.5 52,500.00 49,931.00 2,569.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ทั น ึก า นักเรียน ม.6 43,200.00 43,200.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ําคัญ
พัฒนา ื่อและแ ลงเรียนรูกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4,160.00 0.00 4,160.00 อยูระ างดําเนินการ
จัดใ บริการงานแนะแน และการจัดกิจกรรมแนะแน ในชั้นเรียน 2,700.00 2,350.00 350.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมการเรียนรู ูอาชีพ

กิจกรรมแนะแน การ ึก าตอและประกอบอาชีพ 13,000.00 4,000.00 9,000.00 อยูระ างดําเนินการ
งเ ริมระบบดูแลช ยเ ลือนักเรียน

การจัดการ ึก า ํา รับนักเรียนพิเ เรียนร ม 5,600.00 0.00 5,600.00 อยูระ างดําเนินการ
จัดกิจกรรม งเ ริม ักยภาพนักเรียนพิเ เรียนร ม 0.00 0.00 0.00 อยูระ างดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 14 100

ดําเนินการแล 6 42.86
อยูระ างดําเนินการ 8 57.14

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 0 0.00



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

งาน องเรียนพิเ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน องเรียนพิเ  Smartclass
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด ยอาจารยพิเ  ช งที่ 1 240,000 168,000.00 72,000.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ฝกปฏิบัติการทาง ิทยา า ตรนอก ถาน ึก า ช งที่ 1 371,100 208,790.00 162,310.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
โครงงาน ิทยา า ตร-คณิต า ตร 35,000 0.00 35,000.00 อยูระ างดําเนินการ
พัฒนา องเรียนพิเ และซอมบํารุง ช งที่ 1 63,000 63,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
3R camp for life in the future 296,800 0.00 296,800.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-19
21st Century Skills and Competency ช งที่ 1 53,700 0.00 53,700.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-20
ประชา ัมพันธ องเรียน 10,000 0.00 10,000.00 อยูระ างดําเนินการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด ยอาจารยพิเ  ช งที่ 2 280,000 204,000.00 76,000.00 อยูระ างดําเนินการ
ฝกปฏิบัติการทาง ิทยา า ตรนอก ถาน ึก า ช งที่ 2 260,820 198,256.00 62,564.00 อยูระ างดําเนินการ
ซอมบํารุงช งที่ 2 30,000 7,994.00 22,006.00 อยูระ างดําเนินการ
พัฒนา องเรียนพิเ  ช งที่ 2 233,020 211,860.00 21,160.00 อยูระ างดําเนินการ
คาย ิทยา า ตรเพื่อการอนุรัก ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดลอม 498,560 498,560.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 12 100

ดําเนินการแล 4 33.33
อยูระ างดําเนินการ 6 50.00

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 2 16.67



รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
โรงเรียนม รรณพาราม ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า กรุงเทพม านคร เขต 1

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

งาน องเรียนพิเ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ดําเนินการ คงเ ลือ ถานะ การ รุปในระบบ มายเ ตุ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน องเรียนพิเ  Smartclass
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด ยอาจารยพิเ  ช งที่ 1 240,000 168,000.00 72,000.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
ฝกปฏิบัติการทาง ิทยา า ตรนอก ถาน ึก า ช งที่ 1 371,100 208,790.00 162,310.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
โครงงาน ิทยา า ตร-คณิต า ตร 35,000 0.00 35,000.00 อยูระ างดําเนินการ
พัฒนา องเรียนพิเ และซอมบํารุง ช งที่ 1 63,000 63,000.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย
3R camp for life in the future 296,800 0.00 296,800.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-19
21st Century Skills and Competency ช งที่ 1 53,700 0.00 53,700.00 ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก ถานการณ Covid-20
ประชา ัมพันธ องเรียน 10,000 0.00 10,000.00 อยูระ างดําเนินการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด ยอาจารยพิเ  ช งที่ 2 280,000 204,000.00 76,000.00 อยูระ างดําเนินการ
ฝกปฏิบัติการทาง ิทยา า ตรนอก ถาน ึก า ช งที่ 2 260,820 198,256.00 62,564.00 อยูระ างดําเนินการ
ซอมบํารุงช งที่ 2 30,000 7,994.00 22,006.00 อยูระ างดําเนินการ
พัฒนา องเรียนพิเ  ช งที่ 2 233,020 211,860.00 21,160.00 อยูระ างดําเนินการ
คาย ิทยา า ตรเพื่อการอนุรัก ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดลอม 498,560 498,560.00 0.00 ดําเนินการแล ําเร็จตามเปา มาย

โครงการ/กิจกรรมตามแผน จําน น รอยละ
ร มทั้ง ิ้น 12 100

ดําเนินการแล 4 33.33
อยูระ างดําเนินการ 6 50.00

ยังไมถึงเ ลาดําเนินการ 0 0.00
ยกเลิกการดําเนินการ 2 16.67
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