
โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม(วดัตึก)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี



 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ตุลาคม 2564 - กนัยายน 2565) 

โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 
 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 20 โครงการ 

ท่ี โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เงิน
อดุหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินบริจาค
เพื่อ

การศึกษา 

เงินอ่ืนๆ รวม ผู้รบัผิดชอบ 

1. โครงการ ยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการ
ศกึษา กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย 

5,000    5,000 นางอไุร 

2. โครงการ ยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการ
ศกึษา กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

5,000    5,000 นางวงศมน 

3. โครงการ ยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการ
ศกึษา กลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

7,000    7,000 นางกณันิกาญ 

4. โครงการ ยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการ
ศกึษา กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6,000    6,000 นายโครงการ 

5. โครงการ ยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการ
ศกึษา กลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนา และ
วฒันธรรม 

7,000    7,000 น.ส.อญัชฎา 



ท่ี โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เงิน
อดุหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินบริจาค
เพื่อ

การศึกษา 

เงินอ่ืนๆ รวม ผู้รบัผิดชอบ 

6. โครงการ ยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการ
ศกึษา กลุ่มสาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชพี 

5,000    5,000 นายกฤตพงศ์ 

7. โครงการ ยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการ
ศกึษา กลุ่มสาระการ
เรยีนรูศ้ลิปะ 

7,000    7,000 นางกณันิกาญ 

8. โครงการ ยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการ
ศกึษา กลุ่มสาระการ
เรยีนรูสุ้ขศกึษาและ
พลศกึษา 

5,000    5,000 นายวริตัน์ 

9. โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิก์าร
ทดสอบระดบัชาต ิO-
NET ป.6 NT ป.3 
และRT ป.1 

 20,000   20,000 นางกณันิกาญ 

10. โครงการแขง่ขนั
ทกัษะวชิาการและ
เปิดโลกวชิาการสู่
สาธารณชน 

10,000    10,000 นางกณันิกาญ 

11. โครงการนิเทศ และ
วจิยัเพื่อพฒันา
โรงเรยีนสู่มาตรฐาน 

 5,000   5,000 นางกณันิกาญ 

12. โครงการหอ้งสมดุ
ชวีติเพื่อสรา้งนสิยัรกั
การอ่าน 

5,000    5,000 นางอไุร 

13. โครงการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

 3,000   3,000 น.ส.อจัฉรา 

14. โครงการงานทะเบยีน
วดัผลประเมนิผล 
และเทยีบโอนผลการ
เรยีน 

5,000    5,000 นายพงพฒัศ์ 



ท่ี โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เงิน
อดุหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินบริจาค
เพื่อ

การศึกษา 

เงินอ่ืนๆ รวม ผู้รบัผิดชอบ 

15. โครงการปัจฉมินิเทศ
นักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 
(วนัเกยีรตยิศ) และ
แนะแนวการศกึษา 

20,000    20,000 นางกณันิกาญ 

16. โครงการบา้น
นักวทิยาศาสตรน์้อย 

7,000    7,000 น.ส.อจัฉรา 

17. โครงการพฒันา
ศกัยภาพนักเรยีน
และหลกัสตูร
สถานศกึษาปฐมวยั 

3,500    3,500 น.ส.อจัฉรา 

18. โครงการบณัฑติน้อย 12,000    12,000 น.ส.จุฑารตัน์ 
19. โครงการพฒันาชวีติ

เดก็ปฐมวยัตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 2,000   2,000 น.ส.จุฑารตัน์ 
นางกณันิกาญ 

20. โครงการโรงเรยีน
สุจรติ (หลกัสตูรตา้น
ทุจรติ) 

 5,000   5,000 นายพงพฒัศ์ 
นายกฤตพงศ์ 

 

หมายเหตุ : การอนุมตัใิชเ้งนิอืน่ๆ จะพจิารณาตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. กลุ่มบริหารงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ  
 

ท่ี โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เงิน
อดุหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินบริจาค
เพื่อ

การศึกษา 

เงินอ่ืนๆ รวม ผู้รบัผิดชอบ 

1. โครงการพฒันาการ
เงนิ การบญัช ีและ
พสัด ุ

 5,000   5,000 นางวงศมน 
น.ส.จุฑารตัน์ 
 

2. โครงการระดม
ทรพัยากรเพื่อ
พฒันาคุณภาพ
การศกึษาโรงเรยีน
วดัชยัชนะสงคราม 
(วดัตกึ) 

  10,000  10,000 น.ส.วาณี 

3. โครงการจดัซื้อ
จดัหาวสัดุครุภณัฑ์
ส านักงานและสื่อ
การเรยีนการสอน 

  50,000  50,000 นางอไุร 
น.ส.อญัชฎา 

4. โครงการซอ่มแซม
ครุภณัฑส์ านกังาน 

  40,000  40,000 นางอไุร 

5. โครงการพฒันางาน
ธุรการและสารบญั 

 6,000   6,000 น.ส.บุญม ี

 

หมายเหตุ : การอนุมตัใิชเ้งนิอืน่ๆ จะพจิารณาตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 4 โครงการ 

ท่ี โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เงิน
อดุหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินบริจาค
เพื่อ

การศึกษา 

เงินอ่ืนๆ รวม ผู้รบัผิดชอบ 

1. โครงการพฒันา
บุคลากรทัง้ระบบ 

 50,000   50,000 นายโครงการ 

2. โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
และคุณลกัษณะที่
พงึประสงค ์

24,000    24,000 น.ส.อญัชฎา 

3. โครงการโรงเรยีน
คุณธรรม 

3,000    3,000 นายพงพฒัศ์ 
น.ส.อญัชฎา 

4 โครงการโรงเรยีน
ประชารฐั 

500    500 นายโครงการ 
นายกฤตพงศ์ 

 

หมายเหตุ : การอนุมตัใิชเ้งนิอืน่ๆ จะพจิารณาตามความเหมาะสม 
 

4. กลุ่มบริหารทัว่ไป จ านวน 10 โครงการ 

ท่ี โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เงิน
อดุหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินบริจาค
เพื่อ

การศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

รวม ผู้รบัผิดชอบ 

1. โครงการทศันศกึษา
แหล่งเรยีนรูน้อก
สถานศกึษา 

70,000    70,000 นายวริตัน์ 

2. โครงการต่อตา้นสิง่
เสพตดิ และอบายมขุ 

 2,000   2,000 นายวริตัน์ 

3. โครงการส่งเสรมิ
ประชาธปิไตยขัน้
พืน้ฐานในโรงเรยีน 

 1,000   1,000 นายวริตัน์ 

4. โครงการกฬีาภายใน
และกจิกรรมวนัเดก็
แห่งชาต ิ

5,000    5,000 นายวริตัน์ 

5. โครงการปรบัปรุง
พฒันาหอ้งเรยีน
คุณภาพ และศูนย์
การเรยีนรู ้
 

  50,000  50,000 นายวริตัน์ 



ท่ี โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เงิน
อดุหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินบริจาค
เพื่อ

การศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

รวม ผู้รบัผิดชอบ 

6. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีน 

8,000    8,000 นางกณันิกาญ 

7. โครงการอาหาร
กลางวนั 

รายหวั    รายหวั น.ส.อจัฉรา 

8. โครงการอนามยัด ีชวีี
มสีุข 

20,000    20,000 น.ส.อจัฉรา 

9. โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรยีน 

รายหวั    รายหวั น.ส.บุญม ี

10. โครงการพฒันา
ปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศ ระบบ
ทศันูปกรณ์และการ
ประชาสมัพนัธ ์

 50,000   50,000 นายโครงการ 

 

หมายเหตุ : การอนุมตัใิชเ้งนิอืน่ๆ จะพจิารณาตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณท่ีใช้จดัสรรในแผนปฏิบติัการ 

โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 
 

ท่ี รายการ รายรบั แหล่งท่ีมาของเงิน 
1. เงนิอุดหนุนรายหวั 536,906 สพฐ.จดัสรรให ้
2. เงนิบ ารุงการศกึษา (2 ภาคเรยีน) 443,040 เงนิจากการระดม

ทรพัยากรโดย
ผูป้กครองนกัเรยีน 

3. เงนิลงทุน 770,500 สพฐ.จดัสรรให ้
4. เงนิบรจิาคเพื่อการศกึษา 178,530 เงนิบ ารุงการศกึษาจาก

ภายนอก 
รวมรายรบั 1,928,976  

 
 

 

 


