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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  



ค าน า 

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                             
เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

                    ขอขอบคุณ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เล่มนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าเตียว ในปีการศึกษา  2564  ต่อไป 

 
 
                                                                          โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 



รายงานผลการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓) 

งบโครงการพัฒนาตาม Road  map  จ านวน  25  โครงการ  งบประมาณ   3,104,816   บาท  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  งานบริหารที่

รับผิดชอบ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
๑ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ

สมวัย 
๑5,000 -; ๑5,000 วิชาการ 

๒ โครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมี
คุณภาพ  

๑5,000 1,984 13,016 วิชาการ 

๓ โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

30,000 17,480 12,520 วิชาการ 

๔ โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา 

3,000 1,355 1,645 วิชาการ 

๕ โครงการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความเพ่ือยกระดับผลคุณภาพ
การศึกษา 

3,000 - 3,000 วิชาการ 

๖ โครงการห้องสมุดพิชิตการอ่าน 5,000 1,500 3,500 วิชาการ 
๗ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10,000 - 10,000 บุคลากร 

๘ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 10,000 - 10,000 บริหารทั่วไป 
๙ โครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจรงิ (Active 
Learning) 

5,000 - 5,000 บริหารทั่วไป 

๑o โครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 2,000 - 2,000 บริหารทั่วไป 
11 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน 
5,000 - 5,000 บริหารทั่วไป 

12 โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3,000 303 2,697 บริหารทั่วไป 

๑๓ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3,000 3,000 - บริหารทั่วไป 
๑๔ โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทย  
3,000 - 3,000 บริหารทั่วไป 

  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  งานบริหารที่

รับผิดชอบ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
๑๕ โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

สร้างคนดีสู่สังคม 
3,816 - 3,816 บริหารทั่วไป 

16. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 - 5,000 บริหารทั่วไป 
17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ 

15,000 3,200 11,800 วิชาการ 

18. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่ง
เรียนรู้ 

100,000 86,850 13,150 บริหารทั่วไป 

19. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 - 5,000 บริหารทั่วไป 
20. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2,300,000 2,300,000 - บริหารทั่วไป 
21. โครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือใน

การจัดการศึกษา 
3,000 - 3,000 บริหารทั่วไป 

22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อนุบาล 

400,000 400,000 - บริหารทั่วไป 

23. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 50,000 - 50,000 บริหารงาน
บุคคล 

24. โครงการจ้างครูผู้สอนภาษาจีน 108,000 108,000 - บริหารงาน
บุคคล 

25. โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี 
พัสดุและการบัญชี 

3,000 976 2,024 บริหารงาน
งบประมาณ 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,104,816 2,924,648 180,168  
 
หมายเหตุ : สามารถถั่วจ่ายได้ในทุกกิจกรรม  



งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1  โครงการ  งบประมาณ  326,629.36  บาท 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  งานบริหารที่

รับผิดชอบ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

1.1  กจิกรรมวชิาการ 
  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  - กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
  - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
  - Open House 

273,738.36 
63,738.36 

 
 
 
 
 
 

 
63,738.36 

 

 
- 

วิชาการ 

2 กิจกรรมคุณธรรม/ลกูเสือ-เนตรนาร ี
2.1 เข้าค่ายลูกเสือส ารอง 
กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
2.2 เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ 
2.3  กิจกรรมคุณธรรม น าความรู้ อยู่
อย่างพอเพียง 
2.4 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

90,000 
๒0,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 

20,000  
10,000 

73,070 16,930 บริหารทั่วไป 

3.  กิจกรรมทัศนศึกษา 
  - ระดับชั้นปฐมวัย 
  - ระดับชั้นประถมศึกษา 
 

100,000 
20,000 
80,000 

37,080 62,920 
 

บริหารทั่วไป 

4. กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT 
  - ระดับชั้นปฐมวัย 
  - ระดับชั้นประถมศึกษา 

20,000 
10,000 
10,000 

14,925 5,075 บริหารทั่วไป 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 326,629.36   188,133.60 137,816  
 
  



งบงานประจ า  จ านวน  4  รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  402,408  บาท 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

งานบริหารที่
รับผิดชอบ 

ได้รับการ
จัดสรร 

ใช้ไป คงเหลือ 

1. 
 
 

ค่าวัสดุส านักงาน 
  (1) ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (2) วัสดุส านักงาน 

(60,000) 
35,000 
25,000 

 
- 

23,058 

 
35,000 
1,942 

 
บริหารทั่วไป 
งบประมาณ 

2. ค่าวัสดุการศึกษา (๑00,000) 81,150 18,850 วิชาการ 
3. ค่าสาธารณูปโภค 

  (๑)  ค่าไฟฟ้า 
  (๒)  ค่าโทรศัพท์/แฟกซ์ 

(224,048) 
217,048 

5,000 

 
217,048 
5,000 

 
- 
- 

 
งบประมาณ 
งบประมาณ 

4. ค่าใช้สอย 
 (๑)  ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 

      
 (20,000) 

 
17,000 

 
3,000 

 
งานบุคลากร 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 402,408 343,256 59,152  

 

งบส ารองจ่าย  งบประมาณทั้งสิ้น   ๑34,136.55  บาท 

 

ที ่ งบส ารองจ่ายโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

งานบริหารที่
รับผิดชอบ 

ได้รับการ
จัดสรร 

ใช้ไป คงเหลือ 

1. งบส ารองจ่าย ๑34,136.55   111,609 22,527.55 บริหารงาน
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

ปัญหา / อุปสรรค 

- 
 
  



ข้อเสนอแนะ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 

(ลงชื่อ).......................................... ผู้รายงาน  ลงชื่อ)..............  ............................ ผู้รายงาน 

        (นางสุพรรณี  สีนา)                 (นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ)  
   
 

      
             
     (ลงชื่อ) ................... ................................. รับรองข้อมูล 
         (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 
  



 


