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ส่วนที่ 3  
การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  จัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการภายในโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกเป็น 

 
1.  รายการบริหารจัดการภายในโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 

ที ่ รายละเอียด จ านวน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

ค่าในการเดินทางไปราชการ 
ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าประปา 
ค่าโทรศัพท์ 
ค่าไปรษณีย์ 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
ค่าน้ าดื่ม 
บริหารจัดการตามภาระงานและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

100,000.00 
120,000.00 

3,000.00 
2,000.00 
1,000.00 

25,000.00 
10,000.00 
93,943.85 

 

 

รวม 354,943.85  
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2. การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามนโยบาย 
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ก าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ เพ่ือด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เพ่ิมประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น  689,100.00  บาท   โดยจ าแนกตามนโยบายดังนี้ 

 

ที ่ นโยบาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
คิดเป็น            
ร้อยละ 

1  นโยบายที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 166,600 24.17 

2 นโยบายที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 62,000 9.00 

3 นโยบายที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 115,000 16.69 

4 
นโยบายที่ 4 พัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัด
การศึกษา 

230,000 33.38 

5 
นโยบายที่ 5 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัด
การศึกษา 

10,500 1.52 

6 

นโยบายที่ 6 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  

 

105,000 15.24 

รวมงบประมาณ 689,100 100.00 
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นโยบายที ่1    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          *11,000 นางรัชตา   บุญชัยยิ่ง 66 
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 99,000 นางพิศมัย   เฉลิมแสน 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และหัวหน้า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

69 

3 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เรียนจบด้วยกัน 2,000 นางพิศมัย   เฉลิมแสน 74 
4 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 5,000 นางมัณฑนา   เขตชมภู 

นายทวี   พรมมา 
นางสุรวงศ ์  สุดสนธิ ์

78 

5 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

14,000 นายทวี   พรมมา 
นางวิไลลักษณ์  ภูแต้มนิล 
นางสิริญากร  จุลลี 

83 

6 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    3,000 นางวิไลลักษณ์  ภูแต้มนิล 87 
7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 11,100 กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน 
91 

8 โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด               
และอบายมุข      

3,000 นายสุรวงศ ์ สุดสนธิ ์ 96 

9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ                   
สภานักเรียน        

2,500 นายสนั่น   ค าม่วงไทย 100 

10 โครงการพาน้องกลับมาเรียน 1,000 นางสาวพจรินทร์  มะโรงศรี 103 
11 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบ 

MOE Safety Center 
5,000 นายสุรวงศ ์ สุดสนธิ ์ 105 

12 โครงการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ พัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

1,000 นายยทวี   พรมมา 109 

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน   5,000 นางเพ็ญฬภัทร์  ดีแก่นทราย 113 

14 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง COVID-19 15,000 นางเพ็ญฬภัทร์  ดีแก่นทราย 116 

รวมนโยบายที่ 1 166,600   

 
หมายเหตุ            *      หมายถึงเงินโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ      
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นโยบายที่ 2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

15 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรศึกษา     60,000 นางสมจิต    เขตอนันต์ 
นางพูลสุข   มูลเอก 

119 

16 โครงการพัฒนางานวิชาการ    2,000 นางพิศมัย    เฉลิมแสน 
นางรัชตา     บุญชัยยิ่ง 
นางสาวพจรินทร์   มะโรงศรี 

123 

รวมนโยบายที่ 2 62,000   
  
 

นโยบายที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

17 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ 40,000 นางพิศมัย    เฉลิมแสน 128 
18 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 25,000 นางมณีวรรณ   พุดหล้า 131 
19 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 20,000 นายสุรวงศ ์  สุดสนธิ ์ 134 

20 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานทั่วไป 5,000 นายทวี    พรมมา 137 
21 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 20,000 นางสมจิต    เขตอนันต์    140 

22 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 5,000  นางอนงค์   บัวอาจ 143 
รวมนโยบายที่ 3 115,000   

 
 
 
 

นโยบายที่ 4    พัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

23 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     70,000 นางสาวพจรินทร์   มะโรงศรี 147 

24 โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนาห้องสมุด        10,000 นางพูลสุข    มูลเอก 150 

25 โครงการพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร
สถานที่   

130,000 นายทวี   พรมมา 
นายศราวุธ  กุดแถลง 

154 

26 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม  20,000 นายทวี   พรมมา 
นายศราวุธ  กุดแถลง 

158 

รวมนโยบายที่ 4 230,000   
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นโยบายที่ 5   ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

27 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม โดยครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน               
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

9,500 นางสมจิต   เขตอนันต์ 
นายทวี    พรมมา 

161 

28 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 1,000 นางมณีวรรณ   พุดหล้า 165 

รวมนโยบายที่ 5 10,500   
 
 
นโยบายที่ 6  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า                          
                 ทางการศึกษา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

29 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

*220,000 นางมณีวรรณ   พุดหล้า 168 

30 พัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม **10,000 นางเพ็ญฬภัทร์    ดีแก่นทราย 172 
31 โครงการแนะแนวทางการศึกษา 5,000 นางวิไลลักษณ์   ภูแต้มนิล 

 
176 

32 โครงการเรียนฟรี  เรียนดี  15 ปี                        
อย่างมีคุณภาพ 

***484,801 นางอนงค์    บัวอาจ 180 

รวมนโยบายที่ 6 105,000   
รวมทั้งสิ้น  689,100   บาท 

 
หมายเหตุ            *      หมายถึงเงินรายได้สถานศึกษา  120,000 บาท  

และเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน   100,000 บาท 
     **    หมายถึงเงินโครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม    

   ***   หมายถึงเงินโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ          
  
 
 
 
 


