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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

(เหลือจ่ายปีงบประมาณ 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เหลือจ่ายปีงบประมาณ ๒๕64 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ                                                           หน่วย : บาท 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
๑) จัดซ้ือคอมพิวเตอร ์ 510,000    
1.1 กิจกรรมจัดซื้อ
คอมพิวเตอร ์

510,000 510,000 - แผน 

  - - ผล 
๒) โครงการห้องสมุด
ดิจิตอล(Digital 
Library) 

150,๐๐๐    

๒.๑ กิจกรรมห้องสมุด
ดิจิตอล 

150,๐๐๐ 150,000 - แผน 

  - - ผล 
๓) โครงการ E – Smart 
Classroom  

120,000    

 ๓.๑ กิจกรรม 
 E – Smart Classroom 

120,๐00 120,000 - แผน 

  120,000 - ผล 
๔) โครงการจัดซ้ือ
เครื่องดนตรีสากล เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอน 

13,160    

4.1 กิจกรรมจัดซื้อกีตาร์
โปร่ง 4 ตัว  

13,160 13,160 - แผน 

-   - - ผล 
๕) โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศนักเรียน 

574,904.20    

5.1 กิจกรรมจดัซื้อ
หนังสือห้องสมุด 

100,๐๐๐ 
 

50,000 
 

50,000 แผน 

  100,000 - ผล 
5.2 กิจกรรมคา่ย

ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต 

200,๐๐๐ 
 

- 
 

200,000 แผน 

  200,000 - ผล 
5.3 กิจกรรมwalk rally 150,๐๐๐ 

 
- 

 
150,000 แผน 

  150,000 - ผล 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
5.4 กิจกรรมคา่ยพัฒนา

ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

16,๐๐๐ 
 

- 
 

16,000 แผน 

  -  ผล 
5.5 กิจกรรมคา่ยอ่าน

เขียน เรียนรวม 
8,904.20 

 
- 

 
8,904.20 

 
แผน 

  -  ผล 
5.6 กิจกรรมเติมเต็ม

ความรูสู้่รั้ว
มหาวิทยาลยั 

100,000 
 

100,000 
 

- 
 

แผน 

  79,800  ผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เหลือจ่ายปีงบประมาณ ๒๕64 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป                                                         หน่วย : บาท 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
๑) จัดท าโต๊ะสนาม 100,000    
1.1 กิจกรรมจัดท าโต๊ะ
สนาม 

100,000 50,000         50,000 แผน 

  100,000 - ผล 
๒) โครงการติดต้ังระบบ
วงจรปิดอาคารเรียน  
2-4  

173,๐๐๐    

๒.๑ กิจกรรมติดตั้งระบบ
วงจรปิดอาคารเรียน  
2-4 

173,๐๐๐ 173,000 - แผน 

  173,000  ผล 
๓) โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่  

404,254.21    

 ๓.๑ กิจกรรม 
ปรับปรุงห้องสมาคมศิษย์
เก่า 

211,500 211,500 - แผน 

  211,500  ผล 
 3.2 กิจกรรมปรับปรุง
ห้องเก็บของอาคารเรียน 
4 

72,๐00 72,๐00 - แผน 

  72,000  ผล 
 ๓.3 กิจกรรม 
ปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ด
หน้าห้องวิชาการ 

39,๐00 39,๐00 - แผน 

  39,000  ผล 
 ๓.4 กิจกรรม 
ท าโต๊ะห้องโสตทัศน
ศึกษา 

54,254.21 34,254.21 20,000 แผน 

  11,940  ผล 
 ๓.5 กิจกรรม 
จัดซื้อเครื่องรดีไม ้

25,000 25,000 - แผน 

  25,000  ผล 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
 ๓.6 กิจกรรมปรับปรุง
พื้นซีเมนต์ที่ลา้งจานโรง
อาหาร 
 

11,500 11,500 - แผน 

  11,500 - ผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เหลือจ่ายปีงบประมาณ ๒๕64 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ                                                        หน่วย : 
บาท 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
๑) จัดซ้ือเครื่องถ่าย
เอกสารส านักงาน 

34,171.49    

1.1 กิจกรรมจัดซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสาร
ส านักงาน 

34,171.49 -         34,171.49 แผน 

  -  ผล 
 


