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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

ในรอบ 6 เดือน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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  
กลยุทธ์ที่ ๑ : เป็น

เลิศวิชาการ 
    

๑) โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

๒๕๐,๕๗๓    

1.1 กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

๒๕๐,๕๗๓ 100,000 
 

         1๕๐,๕๗๓ แผน 

  94,390  ผล 
๒) โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓๐๒,๐๐๐    

๒.๑ พัฒนาภาษาไทยยคุ 
๔.๐ 

๓๕,๐๐๐ 25,000 10,000 แผน 

    ผล 
๒.๒ พัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษาและ 

การเรยีนรู้กลุม่สาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

๓๕,๐๐๐ 2,000 33,000 แผน 

    ผล 
๒.๓ พัฒนาการเรยีนการ
สอนวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

    ๔๕,๐๐๐ 2,000 43,000 แผน 

    ผล 
กลยุทธ์ที่ ๒ : สื่อสาร
สองภาษา 

    

๒.๔ ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาสู่มาตรฐานสากล 

๓๕,๐๐๐ 25,000 10,000 แผน 

  16,000  ผล 
๒.๕ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

วิชาสังคมศึกษาสู่วิถี
ชีวิตที่พอเพียง 

    ๓๕,๐๐๐ 16,400 18,600 แผน 

    ผล 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๑ : เป็น

เลิศวิชาการ 
    

๒.๖ ส่งเสริมการเรยีน
การสอนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๕,๐๐๐ 6,500 18,500 แผน 

  4,555  ผล 
๒.๗ ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 

๒๕,๐๐๐ 19,000 6,000 แผน 

    ผล 
๒.๘ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาศลิปะ 

๔๐,๐๐๐ 40,000 - แผน 

  2,900  ผล 
๒.๙ เติมเต็มความรู ้ ๒๗,๐๐๐ 27,000 - แผน 
  25,000  ผล 
๓) โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้  

๓๐๒,๕๗๗    

 ๓.๑ ส่งเสรมิศักยภาพ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

๓๕,๐๗๗ 10,000 25,077 แผน 

  4,700  ผล 
๓.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

๒๐๓,๕๐๐ ๒๐๓,๕๐๐ - แผน 

  156,000  ผล 
๓.๓ ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรวม 

๑๕,๐๐๐ 5,000 
 

10,000 
 

แผน 

-     ผล 
๓.๔ แนะแนวสู่
ความส าเร็จ 

๕๙,๐๐๐ 38,500 10,500 แผน 

-   42,000  ผล 
- กลยุทธ์ที่ ๔ : ผลิต

งานอย่างสร้างสรรค์ 
    

๔) โครงการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ
โครงงาน 

๘,๐๐๐    



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๑ : เป็น

เลิศวิชาการ 
    

4.1 กิจกรรมน าเสนอ 
โครงงานกลุ่มสาระ         
การเรยีนรู้และกิจกรรม
การน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : 
IS) 

๘,๐๐๐ 8,000  แผน 

-     ผล 
กลยุทธ์ที่ ๖ : 
ส่งเสริมคุณธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

    

๕) โครงการปฐมนิเทศ
และอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ ๑, ๔ 

๑๕,๐๐๐    

5.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
และอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

- 15,000 
 

แผน 

  -  ผล 
กลยุทธ์ที่ ๓ : ล้้าหน้า
ทางความคิด 

    

๖) โครงการพัฒนา
ทักษะ Coding 

๕๕,๐๐๐    

6.1 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะ Coding 

 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ - แผน 

-     ผล 
กลยุทธ์ ๙ :  พัฒนา
อาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

    



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๑ : เป็น

เลิศวิชาการ 
    

๗) โครงการพัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู ้

๔๐,๐๐๐    

- 7.1พัฒนาระบบการ
กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เนต็ 

๒๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ แผน 

-   6,550  ผล 
7.2 พัฒนาระบบออนไลน์
ในการใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและระบบ
สื่อเทคโนโลยีการท า
ระบบออนไลน ์

๒๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ แผน 

-   5,000  ผล 
๘) โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต 

๔๔,๐๐๐    

8.1 กิจกรรมสรา้ง
บรรยากาศห้องสมดุ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - แผน 

-     ผล 
8.2 กิจกรรมสัปดาห์

ห้องสมุด 
๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ แผน 

-     ผล 
8.3 กิจกรรมสื่อห้องสมดุ ๓๐,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ แผน 
    ผล 
กลยุทธ์ที่ ๒ : สื่อสาร
สองภาษา 

    

๙) โครงการ English and 
Chinese Camp 

๑๕,๐๐๐    

9.1 กิจกรรม English and 
Chinese Camp 

๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ แผน 

-     ผล 
- กลยุทธ์ที่ ๔ : ผลิต

งานอย่างสร้างสรรค์ 
    

๑๐) โครงการหนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งอาชีพ 

๓,๕๐๐    

10.1 กิจกรรมจดัการ
เรียนการสอบวิชาอาชีพ
ตามความต้องการของ
นักเรียน 

๓,๐๐๐ 

 
- 3,000 แผน 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๑ : เป็น

เลิศวิชาการ 
    

-     ผล 
10.2 กิจกรรมสรุป
รายงานประจ าป ี

๕๐๐ - 500 แผน 

-     ผล 
- กลยุทธ์ที่ ๑๒ : 

พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

    

๑๑) โครงการวิชาการสู่
ชุมชน 

๔,๐๐๐    

11.1 กิจกรรมบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 

๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ แผน 

-     ผล 
กลยุทธ์ที่๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

    

๑๒) โครงการพัฒนา
ระบบงานวิชาการ 

๘๒,๖๑๘    

12.1 กิจกรรมพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาและ
กระบวนการจดัการ
เรียนรูสู้่มาตรฐานสากล 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

- 12,000 แผน 

-   5,000  ผล 
12.2 กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนและวัดผล 

๔๙,๑๑๘ 20,000 29,118 แผน 

-   29,482  ผล 
12.3 กิจกรรมส่งเสริมการ
นิเทศภายในและการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๖,๕๐๐ 6,500 - แผน 

-   6,213  ผล 
12.4 กิจกรรมรับการ

ประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 

๑๐,๐๐๐ 5,000 5,000 แผน 

-     ผล 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๑ : เป็น

เลิศวิชาการ 
    

12.5 กิจกรรมสารสนเทศ
วิชาการ 

๕,๐๐๐ - 5,000 แผน 

-   1,900  ผล 
กลยุทธ์  ๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

-  

    

๑๓) โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑๕,๐๐๐ 

   

13.1 กิจกรรมติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพ 

๘,๐๐๐ 8,000 
 

- 
 

แผน 

-   5,000  ผล 
13.2 กิจกรรมสรุป 

รายงานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

๑,๐๐๐ - 
 

1,000 
 

แผน 

-     ผล 
13.3 จัดท าเอกสารงาน 

ประกันคณุภาพของ
สถานศึกษา 

๖,๐๐๐ - 
 

6,000 
 

แผน 

-     ผล 
กลยุทธ์ที่ ๓ : ล้้าหน้า
ทางความคิด 

    

๑๔) โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

๓๔,๐๐๐    

14.1 กิจกรรมประกวด
โครงงานคุณธรรม 
หนึ่งห้องเรียน หนึ่ง
โครงงานคุณธรรม 

๕,๐๐๐ 5,000 - 
 

แผน 

-     ผล 
14.2 กิจกรรมเครือข่าย

โรงเรียนคุณธรรม 
๒๐,๐๐๐ - 

 
20,000 

 
แผน 

-     ผล 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๑ : เป็น

เลิศวิชาการ 
    

14.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๕,๐๐๐ 5,000 - แผน 

-     ผล 
14.4 กิจกรรมครอบครัว

คุณธรรม 
๔,๐๐๐ 4.000 - แผน 

-     ผล 
กลยุทธ์  ๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

    

๑๕) โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

๑๐,๐๐๐    

15.1 กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพโรงเรยีน
มาตรฐานสากลมุ่งสู่ 
OBECQA 
 

๑๐,๐๐๐ 10,000 
 

- 
 

แผน 

-     ผล 
- กลยุทธ์ที่ ๖ : 

ส่งเสริมคุณธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

    

๑๖) โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

๑๑,๔๐๐    

16.1 กิจกรรมพระสอน
ธรรม 

๕,๔๐๐ - 
 

5,400 
 

แผน 

-     ผล 
16.2 กิจกรรมท าป้ายพุทธ 

ศาสนสภุาษิต  วาทะ
ธรรม พระราชด ารัส 

๖,๐๐๐ 6,000 
 

- 
 

แผน 

-     ผล 
๑๗) โครงการสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (งบแลกเป้า) 

- - 
 

- 
 

 

กลยุทธ์ ๙ :  พัฒนา
อาคารสถานที่และ

    



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๑ : เป็น

เลิศวิชาการ 
    

แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
๑๘) โครงการแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

๓,๐๐๐    

18.1กิจกรรมสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ และ           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕๐๐ - 500 
 

แผน 

-     ผล 
18.2กิจกรรมวิทยากร
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑,๕๐๐ 
 

- 1,500 
 

แผน 

-     ผล 
18.3กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

๑,๐๐๐ - 1,000 
 

แผน 

-     ผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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  
กลยุทธ์  ๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

 

    

๑) โครงการพัฒนา
ระบบกลุ่มบริหารทั่วไป 

๑๔,๔๐๐    

1.1 กิจกรรมพัฒนางาน
ธุรการและปรับปรุง
ส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๑๑,๐๐๐ 11,000 
 

- แผน 

  7,140 - ผล 
1,2 กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานเวรยามรักษา
สถานท่ีราชการทั้ง
กลางวันและกลางคืน 

๓,๔๐๐ 3,400  แผน 

    ผล 
๒) โครงการห้องเรียน
คุณธรรม 

๒๗,๐๐๐    

๒.๑ กิจกรรมตกแต่ง
บรรยากาศห้องเรียน 

๒๗,๐๐๐ - 27,000 แผน 

    ผล 
๓) โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste 
School) 

๑๗,๕๐๐ 
   

     
3.1 กิจกรรมธนาคาร

ขยะในโรงเรยีน 
๘,๗๕๐ 5,000 3.750 แผน 

  5,450  ผล 
3.2 กิจกรรมท าปุย๋หมัก

ชีวภาพ 
๔,๘๕๐ - ๔,๘๕๐ แผน 

    ผล 
3.3 กิจกรรมท าน้ าหมัก

ชีวภาพ 
๒,๕๐๐ - 2,500 แผน 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์  ๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

 

    

    ผล 
3.4 กิจกรรมจัดท าโฟม
บอร์ด 

๑,๔๐๐ - 1,400 แผน 

    ผล 
กลยุทธ์ที่ ๕ : ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

    

๔) โครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชน 

๑๐,๐๐๐    

4.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการร่วม
กิจกรรมจติอาสา 

10,000 5,000 5,000 แผน 

  3,100  ผล 
กลยุทธ์  ๘ :  พัฒนา
ระบบสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 

    

๕) โครงการพัฒนา
ระบบประชาสัมพนัธ ์

๑๐๘,๐๐๐    

5,1กิจกรรมพัฒนาห้อง
ประชาสมัพันธ์ 

๒๕,๐๐๐ 25,000 - แผน 

  23,320  ผล 
5.2กิจกรรมเสยีงตาม
สาย 

๓,๐๐๐ 1,500 1,500 แผน 

    ผล 
5.3กิจกรรม 
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
โรงเรียนสูผู่้ปกครองและ
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ - 50,000 แผน 

    ผล 
5.4 กิจกรรมจัดซื้อ
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ประชาสมัพันธ์ 

๓๐,๐๐๐ 15,000 15,000 แผน 

    ผล 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์  ๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

 

    

๖) โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

๑๒,๐๐๐    

6.1 กิจกรรมปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต์       
(เช่าต่อโดเมน
โรงเรียน) 

๓,๓๐๐ - 3,300 แผน 

    ผล 
6.2 กิจกรรมพัฒนา

สารสนเทศโรงเรียน 
๒,๗๐๐ - 2,700 แผน 

    ผล 
6.3 กิจกรรมการรับ

นักเรียนเข้าเรียนใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔ (เอกสารรับ
นักเรียน) 

๖,๐๐๐ 6,000 
 

- 
 

แผน 

-   2,959  ผล 
กลยุทธ์ที่ ๖ : 
ส่งเสริมคุณธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

    

๗) โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

๓๐,๐๐๐    

7.1 กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกาย/
สุขภาพจิต 

๒๒,๖๘๐ 22,680 - แผน 

-   22,660  ผล 
7.2 กิจกรรมการเตรียม

ความพร้อมของ     
โรคโควดิ-๑๙ 

 

๕,๘๒๐ ๕,๘๒๐ - แผน 

8   5,820  ผล 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์  ๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

 

    

9 7.3 กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าปีของครู
และบุคลากร 

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ - แผน 

10     ผล 
กลยุทธ์ ๙ :  พัฒนา
อาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

    

๘) โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

๒๐,๐๐๐ 
   

8.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณทางเข้า
โรงเรียน 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ แผน 

11     ผล 
๙) โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค 

๒๘๔,๐๒๓ 
   

9.1 จัดซื้อ – ซ่อมแซม
โต๊ะ เก้าอี ้

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - แผน 

10     ผล 
9.2 ปรับปรุงอาคาร

เกษตร 
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - แผน 

11     ผล 
9.3 ซ่อมแซมทั่วไป ๙๖,๓๗๓ 50,000 46,373 แผน 

12   50,000  ผล 
9.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ท าความสะอาด 
๕๔,๖๕๐ 30,000 24,650 แผน 

13   30,000  ผล 
9.5 ซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้า ประปา 
๕๕,๐๐๐ 30,000 25,000 แผน 

14   30,000  ผล 
9.6 พัฒนาห้องโสตทัศน
ศึกษา 

๑๐,๐๐๐ 10,000 - แผน 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์  ๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

 

    

15   4,000  ผล 
9.7 จัดซื้อวัสดุจัดตกแต่ง
สถานท่ีกิจกรรม       
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

๒๘,๐๐๐ 20,000 8,000 แผน 

16   21,124  ผล 
กลยุทธ์  ๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

17  

    

๑๐) โครงการส่งเสริม
การเข้าร่วมกิจกรรม            
วันส้าคัญ 

๓๕,๐๐๐ 
   

10.1 กิจกรรมวันส าคัญ 
18  

๓๕,๐๐๐ 30,000 5,000 แผน 

19   14,324  ผล 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ : 
พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

    

๑๑) โครงการส่งเสริม
การจัดการศึกษาโดย
เน้นการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย (สัมพันธ์
ชุมชน) 

๕,๐๐๐ 

   

11.1 กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงานภายในอ าเภอ
วังวิเศษ 

๕,๐๐๐ - 5,000 แผน 

20     ผล 
กลยุทธ์ ๙ :  พัฒนา
อาคารสถานที่และ

    



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์  ๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

 

    

แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
๑๒) โครงการส่งเสริม
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

๙,๒๐๐ 
   

12.1 กิจกรรมการ
ป้องกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

๒,๐๐๐ - 2,000 แผน 

    ผล 
12.2 กิจกรรมเติมสารเคมี

ถังดับเพลิง 
๗,๒๐๐ - 7,200 แผน 

13     ผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                        หน่วย : บาท 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 30 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๖ : 
ส่งเสริมคุณธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

    

๑)  โครงการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบของ
นักเรียนโดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรค์ ๕ ลักษณะ 

 โรงเรียนรัษฏานุ
ประดิษฐ์อนสุรณ์ 

๑๒,๐๐๐ 

   

1.1กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบจากครู
เพื่อเป็นแบบอย่างในการ
สร้างความรับผดิชอบ
ให้แก่นักเรียน 

๒,๐๐๐ - 
 

2,000 แผน 

    ผล 
1.2กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบจากพ่อ
แม่ผู้ปกครองเพื่อเป็น
แบบอย่างในการสร้าง
ความรับผิดชอบให้แก่
นักเรียน 

๔,๐๐๐ - 4,000 แผน 

    ผล 
1.3 กิจกรรมเสริมสร้าง 
ความรับผิดชอบจากกลุม่
เพื่อน 

๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ แผน 

    ผล 
1.4 กิจกรรมเสริมสร้าง 
ความรับผิดชอบจาก
สิ่งแวดล้อมด ี

๒,๐๐๐ - 2,000 แผน 

    ผล 
๒) โครงการสถานศึกษา
สีขาว 

๖๙,๐๗๗    



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 30 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๖ : 
ส่งเสริมคุณธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

    

๒.๑ กิจกรรมด้านการ
ป้องกัน 

๗,๐๐๐ - 7,000 แผน 

  838  ผล 
๒.๒ กิจกรรมด้านการ
ค้นหา 

๕๙,๐๗๗ 29,077 30,000 แผน 

  28,165  ผล 
๒.๓ กิจกรรมด้านการ
รักษา 

-    

๒.๔ กิจกรรมด้านการเฝ้า
ระวัง 

๑,๐๐๐ - 1,000 แผน 

    ผล 
๒.๕ กิจกรรมด้านการ
บริหารจดัการ 

๒,๐๐๐ - 2,000 แผน 

    ผล 
๓) โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

๘๓,๓๔๕ 

   

๓.๑ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

๓๘,๐๐๐ - 38,000 แผน 

    ผล 
๓.๒ การคัดกรอง
นักเรียน 

- - - - 

๓.๓ การส่งเสรมิพัฒนา
และพัฒนานักเรียน 

๓๑,๓๔๕ 14,400 16,945 แผน 

  12,670  ผล 
๓.๔ การป้องกันและ
ช่วยเหลือ 

๑๔,๐๐๐ 2,000 12,000 แผน 

  4,000  ผล 
๓.๕ การส่งต่อ -    
๔) โครงการโรงเรียน
ประชาธิปไตย 

๗,๐๐๐ 
   

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการ
เลือกตั้งตามวิถี
ประชาธิปไตย 

๒,๐๐๐ 2,000 - แผน 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 30 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๖ : 
ส่งเสริมคุณธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

    

    ผล 
4.2 กิจกรรมส่งเสริม 
และพัฒนาระบบคณุภาพ
การปฏิบัติงานสภา
นักเรียน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - แผน 

    ผล 

กลยุทธ์  ๑๐ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

-  

    

๕) โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๖๐,๐๐๐ 
   

๕.๑ สนับสนุนเข้าร่วม
การอบรมสัมมนา 

๕๐,๐๐๐ 25,000 25,000 แผน 

  43,946.50  ผล 
๕.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากร 

๑๐,๐๐๐ 5,000 5,000 แผน 

    ผล 
๖) โครงการสนับสนุน
บุคลากรเพ่ือจัด
การศึกษา 

๑,๘๙๖,๖๐๐ 
   

๖.๑ จดัจ้างบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑,๐๔๕,๘๐๐ 522,900 522,900 แผน 

  491,014  ผล 
๖.๒ จดัจ้างบุคลากร
ทางการศึกษา 

๘๕๐,๘๐๐ 425,400 425,400 แผน 

  420,804  ผล 
๗) โครงการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล 

๕๐,๐๐๐    

7.1 กิจกรรมจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานกลุม่
บริหารงานบุคคล 

๔๐๐ ๔๐๐ - แผน 

    ผล 



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 30 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
กลยุทธ์ที่ ๖ : 
ส่งเสริมคุณธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

    

7.2 กิจกรรมจัดท า
สารสนเทศ              
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๖๐๐ ๖๐๐ - แผน 

    ผล 
7.3 กิจกรรมจัดท า
ท าเนียบบุคลากร 

๑๗,๐๐๐ - ๑๗,๐๐๐ แผน 

    ผล 
7.4 จัดซื้อตู้ใสเ่อกสาร ๓๒,๐๐๐ - ๓๒,๐๐๐ แผน 
    ผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ                                                       หน่วย : บาท 

กลยุทธ์  ๑๐ :  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 30 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
1.1 กิจกรรมใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้า 

๖๑๒,๐๐๐ 306,000 
 

306,000 
 

แผน 

  140,933.09 - ผล 
1.2 กิจกรรมใช้จ่ายค่า
น้ าประปา 

๑๕๖,๐๐๐ 78,000 78,000 แผน 

  16,939.12  ผล 
1.3 กิจกรรมใช้จ่ายค่า
โทรศัพท ์

๘๔,๐๐๐ 42,000 ๔2,๐๐๐ แผน 

  34,333.92  ผล 
1.4 กิจกรรมใช้จ่ายค่า
ไปรษณีย ์

๒,๔๐๐ 1,200 1,200 แผน 

  216  ผล 
1.5 กิจกรรมใช้จ่ายค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 

๑๕๖,๐๐๐ 78,000 78,000 แผน 

  31,775  ผล 
1.6 กิจกรรมค่าซ่อม
ครุภณัฑ ์

๗๐,๐๐๐ 35,000 35,000 แผน 

  18,915  ผล 
1.7 กิจกรรมจัดซื้อ
กระดาษ 

๒๐๐,๐๐0 100,000 100,000 แผน 

  75,500  ผล 
1.8 กิจกรรมจัดซื้อหมึก 
ปริ้นท์ทุกรุ่น 

๒๓๐,๐๐0 115,000 115,000 แผน 

  29,615  ผล 

     
1.9 กิจกรรมคา่วัสดุ

ส านักงาน ๔ ฝ่าย 
๕๐,๐๐๐ 25,000 25,000 แผน 

  25,645  ผล 
๒) โครงการโรงเรียน
ธนาคาร 

๑๐,๐๐๐    



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 30 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
2.1 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ-

อุปกรณ์และ
ครุภณัฑ ์

๔,๐๐๐ 2,000 2,000 แผน 

    ผล 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการ

ออม 
๕,๐๐๐ 2,500 2,500 แผน 

    ผล 
2.3 กิจกรรมประกวด

โรงเรียนธนาคาร 
๑,๐๐๐ 1,000 - แผน 

    ผล 
๓) โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
งบประมาณ 

๑๒๕,๓๐๐    

3.1 กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕-
๒๕๖๖ 

๕๐,๐๐๐ 5,๐๐๐ 45,๐๐๐ แผน 

  4,327  ผล 
3.2 กิจกรรมพัฒนา 
ระบบงานการเงินบัญชี 
และพัสด ุ

 

๒๐,๐๐๐ 

 
- 20,000 แผน 

    ผล 
3.3 กิจกรรมบ ารุงรักษา 

ยานพาหนะส่วนกลาง 

 

๔๐,๓๐๐ 

 
30,000 10,300 แผน 

  33,529.98  ผล 
3.4 กิจกรรมพัฒนา
ระบบสารสนเทศกลุม่
บริหารงบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ แผน 

    ผล 
๔) โครงการโรงเรียน
สุจริต 

๑๕,๗๐๐    

4.1 กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน
ทุจริตของสถานศึกษา ปี 
๒๕๖๔ 

๑,๐๐๐  1,000 แผน 

    ผล 
     



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ครึ่งปีแรก 
 

ครึ่งปีหลัง 
 

หมายเหตุ 

 1 ต.ค. 64 – 30 มี.ค.65 1 เม.ย. 65 – 30 ก.ย.65  
4.2 กิจกรรมจัดท า
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 
รายวิชาการป้องกัน
ทุจริต/ กิจกรรมการสร้าง
ส านึกพลเมือง (Project 
Citizen 

๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ แผน 

    ผล 
4.3 กิจกรรมคา่ยเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ แผน 

    ผล 
4.4 กิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. 
สพฐ.ชุมชน 

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ แผน 

    ผล 
4.5 กิจกรรมบริษัทสร้าง
การด ี

๓,๗๐๐ - ๓,๗๐๐ แผน 

    ผล 
4.6 กิจกรรมสร้างสรรค์
ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อ
ภาพยนตรส์ั้น 

๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ แผน 

    ผล 
4.7 กิจกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practics) และการ
วิจัยตามรูปแบบการ
พัฒนาสถานศึกษา
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ แผน 

    ผล 
     

 

งบส ารองจ่าย จ านวนเงินทั้งสิ้น 141,737 บาท  ใช้แล้ว 118,825 บาท คงเหลือ 22,912 บาท 


