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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2565

งานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์



โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาบุรีรัมย ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 14,270,094.00 บาท จึงไดจัดทําแผนการใชจายงบประมาณเพื่อการบริหาร

จัดการและพัฒนา โรงเรียน ดังตอไปนี้ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณ 

จําแนกตามฝายงาน 

  1. แสดงประมาณการรายรับป พุทธศักราช 2565 

ท่ี ประเภทเงินรายรับ จำนวน (บาท) 
1. เงินอุดหนุน (คารายหัวนักเรียน) 9,290,700.00  
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2,329,334.00  
3. รายไดสถานศึกษา 100,000.00  
4. บำรุงการศึกษา 2,550,060.00  
 รวมท้ังส้ิน 14,270,094.00  

2. แสดงงบประมาณตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน (เงินอุดหนุน) 
ท่ี กลุมงาน จำนวน 
1. 
 
 
 
 

2. 
3. 

จัดสรรงบวิชาการรอยละ 70   
    1.1  กลุมงานบริหารวิชาการ 
    1.2  กลุมงานบริหารงบประมาณ 
    1.3  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
    1.4  กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 
จัดสรรงบบริหารรอยละ 20 
จัดสรรงบสำรองจายรอยละ 10 

 
7,255,251 
2,130,185 
286,000 
317,630 

2,854,019 
1,427,009 

                        รวมท้ังส้ิน 14,270,094 

 

ท่ี โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายไดโรงเรียน) 

งบบำรุง  
การศึกษา 

1. บริหารงานวิชาการ 6,235,010 395,000 100,000 525,241 
2. บริหารงานงบประมาณ 1,630,185 - - 500,000 
3. บริหารงานท่ัวไป 246,000 40,000 - - 
4. บริหารงานกิจการนักเรียน 213,000 98,074 - 6,556 
5 งบบรหิาร 253,000 1,796,260 - 804,759 

รวม 8,577,195 2,329,334 100,000 1,836,556 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 12,843,085 

  



3. ตารางโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ตามนโนบายรัฐบาล) 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. จัดสรรงบฯเปนเงินสดใหกับนักเรียนและผูปกครอง

ดำเนินการจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน 
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,432 คน  
      คนละ 450 บาท 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
      1,310 คน คนละ 500 บาท 

(1,299,400) 
 

644,400 
 

655,000 

กลุมบรหิารงานงบประมาณ 

2. จัดสรรงบฯเปนเงินสดใหกับนักเรียนและผูปกครอง
ดำเนินการจัดซ้ืออุปกรณการเรียน 
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,432 คน  
      คนละ 210 บาท 
2.2 ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
      1,310 คน  คนละ 230 บาท 

(602,020) 
 

300,720 
 

301,300 

กลุมบริหารงานงบประมาณ 

3. จัดสรรงบฯจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,432 คน  
      คนละ 440 บาท (2 ภาคเรียน) =880 บาท 
3.1 ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. 
      1,310 คน คนละ 475 บาท (2 ภาคเรียน)      
      =950 บาท 

(2,504,660) 
1,260,160 

 
1,244,500 

กลุมบรหิารงานงบประมาณ 

4. 
 

จัดสรรงบฯจัดซ้ือหนังสือเรียนฟรี 
4.1 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 488 คน 
      คนละ 808 บาท 
4.2 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 จำนวน 495 คน 
      คนละ 921 บาท 
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 449 คน 
      คนละ 996 บาท 
4.4 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 401 คน 
      คนละ 1,384 บาท 
4.5 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 จำนวน 414 คน 
      คนละ 1,326 บาท 
4.6 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 384 คน 
      คนละ 1,164 บาท 
4.7 ระดบัปวช. จำนวน 111 คน 
     คนละ 2,000 บาท 

(3,070,327) 
394,304 

 
455,895 

 
447,204 

 
554,984 

 
548,964 

 
446,976 

 
222,000 

กลุมบรหิารงานงบประมาณ 
 

 รวมท้ังส้ิน 7,476,407  
 

 

 



1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง  
การศึกษา 

1.1 กิจกรรมพัฒนาการ
วัดผลประเมินผล 
งานทะเบียน 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

250,000    

2. โครงการพัฒนาคุณภาพนกัเรียนสูมาตรฐานสากล   ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งาน

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

2.1 การแขงขันพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทักษะนักเรียนฯ 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

50,000    

2.2 ตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

5,000    

2.3 โครงการติว GAT,PAT และ O-
NET ม.3 ม.6 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

20,000    

2.4 ตลาดนัดวิชาการ L.R.P กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 25,000   

2.5 พัฒนาการเรียนการสอนวัสดุ
สารเคมีและครุภัณฑวิทยฯ 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

180,000    

2.6 คายวิทยาศาสตร กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 25,000   

2.7 สัปดาหวิทยาศาสตร กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

40,000    

2.8 
 

พัฒนาปรับปรุงหองกลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

40,000    

2.9 คายคณิตศาสตร กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 25,000   

2.10 แขงขันทักษะคณิตศาสตร กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

2.11 อบรมการสรางสื่อคณิตศาสตรดวย 
GSP เบื้องตน ม.ตน 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

2.12 อบรมการสรางสื่อคณิตศาสตรดวย 
GSP ม.ปลาย (หองเรียนเขมขน
วิทย-คณิต) 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

2.13 การอบรมเวทคณิต กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    



ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งาน

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

2.14 พัฒนาสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

30,000    

2.15 พัฒนาหองปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร สื่อ ICT 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

30,000    

2.16 พัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

5,000    

2.17 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

30,000    

2.18   กิจกรรมตอบปญหาวิชาการภายใน
โรงเรียน 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

2.19   กีฬาสีภายใน คายพัฒนาศักยภาพ
ทางดานกีฬา 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 230,000   
 

2.20   กีฬาฟุตบอลประเพณี รัชดาคัพ กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

15,000    

2.21 สื่อวัสดุอุปกรณดานกีฬา กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

120,000    

2.22 กิจกรรมชื่นชม ยินดี ความสำเร็จ
รุนพ่ี 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

20,000    

2.23 โครงการรัชดานอง-พ่ี I SEE YOU กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

2.24 ปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และ
ปวช.3 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

20,000    

2.25 โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ 
(บกพรองทางการเรียนรู : LD) 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

5,000    

2.26 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

กลุมบริหารงบ
บริหาร 

 100,000   

2.27 หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ทัศน
ศึกษา) 

กลุมบริหารงบ
บริหาร 

 656,860   

2.28 หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ICT) กลุมบริหารงบ
บริหาร 

 688,000   

2.29 หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
(ลูกเสือ) 

กลุมบริหารงบ
บริหาร 

 286,400   

2.30 โครงการ To be number One 
Teen Dancercise  

กลุมบริหารงบ
บริหาร 

 30,000   

2.31 โครงการ แขงขัน Sport Dance กลุมบริหารงบ
บริหาร 

 30,000   

 



3. โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพระดับสากล  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
2.สงเสริม พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและใช
นวัตกรรมเพ่ือการจัด
การศึกษาสูความเปนเลิศ
ดานวิชาการ 

2.โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT 
เพ่ือการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการนำระบบ ICT มาใช
ในการบริหารจัดการและระบบ
ฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใชสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน 
มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูให
มีคุณภาพระดับสากล 

 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

3.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และครุภัณฑทางการศึกษา 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

1,500,000    

กลุมบริหารงบ
บริหาร 

   204,759 

3.2 พัฒนากลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร (สื่อ ICT) 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

3.3 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุมวิชาคอมพิวเตอร
(Wifi + ไมโครคอลโทรล

เลอร) 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 15,000 

  

3.4 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร และจัดซ้ือ
อุปกรณซอมบำรุง 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

900,000    

3.5 โครงการพัฒนางานหองสมุด 
เครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่อง
และเครื่องปริ้น 1 เครื่อง 

กลุมบริหารงบ
บริหาร 

110,000    

3.6 โครงการพัฒนางานหองสมุด 
ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร
เกาเปนหองหนังสืออางอิง 

กลุมบริหารงบ
บริหาร 

8,000    

 

 

 

 

 



4. โครงการยกระดับการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
3. สงเสริมการใชภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ
อ่ืนๆในการสื่อสาร 

3. ผูเรียนใชภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ใน
การสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาทักษะการใชภาษา สงเสริม
การใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆในการสื่อสาร 

 
 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

4.1 คายภาษาอังกฤษ กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 25,000   

4.2 วันคริสมาสต กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

15,000    

4.3 วันตรุษจีน กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

4.4 แขงขันทักษะวิชาการ
ภาษาตางประเทศ 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

13,000    

4.5 หองปฏิบัติการทาง
ภาษา 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

30,000    

4.6 กิจกรรมมัคคุเทศก
นอยภาษาจีน 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

4.7 ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียนศิลป-ภาษา 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

5,000    

4.8 วันทานาบาตะ กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

4.9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุม
สาระภาษาไทย  

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 

40,000    

4.10 คายภาษาไทย "คาย
วรรณกรรม" 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 25,000   

4.11 สงเสริมเพ่ิมรูสู
ภาษาไทย 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

4.12 แขงทักษะภาษาไทย กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

 
 



5. โครงการสงเสริมการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน  ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
3. สงเสริมการใชภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ
อ่ืนๆ ในการสื่อสาร 

3. ผูเรียนใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ในการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาทักษะการใชภาษา สงเสริม
การใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆในการสื่อสาร 

  

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

5.1  จัดหาสื่อ วัสดุ เพ่ือใช
สงเสริมการเรียนรูอาเซียน
(หองเรียนอาเซียน) 

กลุมบริหารงานงบ
บริหาร 

30,000    

5.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูอาเซียน 

กลุมบริหารงานงบ
บริหาร 

 5,000   

5.3 มุมสงเสริมการเรียนรู
อาเซียน ในหองสมุดเฉลิม
พระเกียรติ 

กลุมบริหารงานงบ
บริหาร 

5,000    

6. โครงการฝกทักษะอยางสรางสรรค สูผูประกอบการอยางมืออาชีพ  ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
4. สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู จัดทำโครงงานและผลิตผล
งานอยางสรางสรรค โดยใช
เทคโนโลยี  

4.ผูเรียนนำเทคโนโลยีมาใชในการ
เรียนรู ผลิตผลงานอยางสรางสรรค 
และจัดทำโครงงานไดอยางมีคุณภาพ 

4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู จัดทำโครงงานและ
ผลิตผลงานอยางสรางสรรค 
โดยใชเทคโนโลยี  

 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

6.1 อบรมทักษะอาชีพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 
 
 

  20,000 

6.2 พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณการ
เรียนการสอน วิชา
เกษตรกรรม 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

20,000    

6.3 คาวัสดุ  อุปกรณ  สื่อวิชา
อุตสาหกรรม 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

40,000 
 
 

   

6.4 ฝกอบรมสงเสริมทักษะอาชีพ
การทำเคก คุกก้ีและขนมปง 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000 
 
 

   



ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

6.5 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา 
คหกรรม(อาหารและขนม
ไทย) 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

6.6 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา 
คหกรรม(งานประดิษฐ) 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000 
 
 

   

6.7 กรวด-ทราย สายสัมพันธ กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000 
 
 

   

6.8   พัฒนาบุคลิกภาพสูงานอาชีพ กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000 
 
 

   

6.9 สรางผูประกอบการรุนใหม กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000 
 
 

   

6.10 ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

5,000    

6.11 สัมมนาหลังประสบการณ
วิชาชีพ 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

 
7. โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  
8. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รูเทาทันภาวการณโลก  
9. โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีดี  ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
5.จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรม รูภาวการณของโลก 
อนุรักษสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอ
สังคมโลก 

5.โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมี
คุณธรรมรับผิดชอบตอสังคม เปน
พลเมืองดีและมีคานิยมท่ีพึง
ประสงครอยละ 100 

5.จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรม  รู
ภาวการณของโลก อนุรักษ
สิ่งแวดลอมรับผิดชอบตอสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

7.1 จัดทำเอกสารระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

10,000 
 
 

   

7.2 วัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน
ธนาคารโรงเรียน 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

15,000 
 
 

   

7.3 คาวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

2,000 
 
 

   

7.4 โครงการกิจกรรมโรงเรียน
สีขาว 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 
 
 

15,000   

7.5 คาน้ำมันเชื้อเพลิงครูเยี่ยม
บานนักเรียน 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

66,000 
 
 

   

7.6 กิจกรรมสถานศึกษาปลอด
บุหรี่และอบายมุข 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

5,000 
 

   

7.7 กิจกรรม YC กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

10,000 
 
 

   

7.8 กิจกรรมการปองกันการ
ตั้งครรภไมพรอม 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 
 
 

10,000   

7.9 กิจกรรมชายรักชาย 
(MSM) 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

10,000 
 
 

   

7.10 คาเอกสารประกอบการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

15,000 
 
 

   

7.11 อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 
 
 

5,000   

7.12 คายพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 
 
 

3,074  1,556 

7.13 คาน้ำมันเชื้อเพลิงสาย
ตรวจนอกโรงเรียน 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

5,000    



ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

7.14 จัดทำปายชุดเครื่องแบบ
นักเรียนท่ีถูกระเบียบวินัย
ของโรงเรียน 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

5,000    

7.15 คาวัสดุอุปกรณในการ
จัดการเลือกตั้งสภา
นักเรียน 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

10,000    

7.16 ปรับปรุงหองสภานักเรียน กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

15,000 
 

   

7.17 คายอบรมพัฒนาศักยภาพ
สภานักเรียน 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 
 

15,000   

7.18 ศึกษาดูงานสภานักเรียน กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

5,000    

 

8. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รูเทาทันภาวการณโลก ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

8.1 คายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ม.4 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 40,000   

8.2 หองเรียนคุณธรรม กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

10,000    

8.3 หมูบานรักษาศีล 5 กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

10,000    

8.4 กิจกรรมอบรม ปปช. นอย กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

5,000    

8.5 กิจกรรมบริษัทสรางการดี กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

5,000    

8.6 กิจกรรมคายเยาวชนคนดี กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

5,000    

8.7 อบรมคุณธรรมนำวิถีพอ กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 10,000   

 
 
 
 
 
 



9. โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีดี  ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งาน

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

9.1 พัฒนามาตรฐาน
สำนักงานวิชาการ 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

250,000    

9.2 พัฒนาปรับปรุงหอง
แนะแนว 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

5,000    

9.3 ปรับปรุงหองกลุมสาระ
ฯวิทยาศาสตร 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

40,000    

9.4 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

9.5 ปรับปรุงหองเรียนตางๆ
(วิทยาศาสตร) 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

9.6 ปรับภูมิทัศนหองกลุม
สาระฯ
ภาษาตางประเทศ 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

15,000    

9.7 พัฒนาปรับปรุงหอง
ดนตรี 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

40,000    

9.8 ปรับปรุงโรงอาหาร กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

  100,000  

9.10 พัฒนางาน
สาธารณูปโภค 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

1,500,000   200,000 

9.11 พัฒนางานยานพาหนะ  
( น้ำมันเชื้อเพลิง ) 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

   100,000 

9.12   พัฒนาสำนักงาน
บริหารงานงบประมาณ 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

9,000    

9.13 ปรับภูมิทัศนหองงาน
บุคลากร 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

10,000    

9.14 พัฒนาหองบริหาร
ท่ัวไป 

กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

40,000 
 

   

9.15 พัฒนาโสตทัศนศึกษา กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

40,000    

9.16 พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ   

กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

30,000    

9.17 งานสารบรรณ กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

6,000    

9.18 งานสวนพฤกษศาสตร 
สิ่งแวดลอมมหิงสา
สายสืบ 

กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

 25,000   



ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งาน

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

9.19 มหิงสาสายสืบ กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

20,000    

9.20 เวชภัณฑ ยา งาน
อนามัยโรงเรียน จัดซ้ือ
ยาสามัญประจำบาน    

กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

18,000    

9.21 อุปกรณปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

60,000    

9.22 ผาปูท่ีนอน กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

2,000    

9.23 เปลสนาม กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

10,000    

9.24 หองชมรม To  Be  
Number  One  
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก 

กลุมบริหารงบ
บริหาร 

100,000    

 
10. โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะและศักยภาพครู สูครูมืออาชีพ ประกอบดวยรายละเอียดังตอไปนี้ 

พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
6.สงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตนเองเปนครู
มืออาชีพ และสราง
เครือขายการเรียนรู  
 

6.โรงเรียนมีครูและ
บุคลากรมืออาชีพมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการชั้นเรียน 
 

6.สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเปนครูมืออาชีพ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงเสริมใหมีการนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัด
การศึกษาดานตาง ๆ อยางตอเนื่องและใชผลงานวิจัย
ยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล สงเสริมการ
จัดการศึกษาเปนเครือขายรวมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู
ในระดับทองถ่ิน ภูมิภาคประเทศและระหวางประเทศ 

 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

10.1 พัฒนาครูและบุคลากร 
(อบรม/สัมมนา/ไปราชการ) 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

1,000,000    

กลุมบริหารงบ
บริหาร 

   600,000 

10.2 พัฒนาการเรียนการสอน  
( ครูอัตราจาง / ลูกจาง / 
วิทยากร ) 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

1,000,000    



ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

10.3 กิจกรรมศึกษาดูงานการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
วัดผลประเมินผลสูโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

10.4 อบรมการทำวิจยัในชั้นเรียน กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

10.5 เสริมสรางขวัญและกำลังใจ กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

40,000    

10.6 พัฒนาบุคลากรฯ เครือรัชดา
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
ตออาชีพ นอมนำตามศาสตร
พระราชา 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

 
 

   200,000 

10.7 อบรมสัมมนาในการพัฒนา
งาน PA ของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

5,000    

10.8 ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูเพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

10,000    

10.9 อบรมครูมาตรฐานโรงเรยีน
สุจริต Best Practice 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

5,185    

 

11. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ใสใจวัฒนธรรมตางชาติ ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
7.สงเสริม สืบสาน ตระหนัก
และอนุรักษในความเปนไทย 
เขาใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

7.ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ
ตระหนักชืน่ชมในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเปนไทย 
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7.สงเสริมอนุรักษวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ สงเสริม
สืบสานความเปนไทยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 

 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

11.1 พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

30,000    

11.2 คายนิทรรศการศิลป กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 25,000   



ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

11.3 พัฒนาวงดนตรีลูกทุงคอม
โบ คาชุดแดนซเซอร และ
วิทยากร/ซ้ือเครื่องดนตรี 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

 

 40,000   

11.4 พัฒนาอุปกรณซอมเครื่อง
ดนตรี 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

20,000    

11.5 พัฒนาวัสดุอุปกรณ สื่อ
การเรียนการสอนดนตรี
สากล 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

20,000    

11.6 พัฒนาการเรียนการสอน
กลุมวิชานาฏศิลปไทย 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

11.7 ซ้ือเครื่องแตงกาย
นาฏศิลปไทย 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

50,000    

11.8 พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนนาฏศิลปไทย 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

5,000    

11.9 พัฒนาซอมบำรุงเครื่อง
ดนตรีไทย 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

10,000    

11.10 ทองเท่ียวเชิงอนุรักษดวย
จักรยาน 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

112,010    

 
12. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
7.สงเสริม สืบสาน ตระหนัก
และอนุรักษในความเปนไทย 
เขาใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ
ตระหนักชืน่ชมในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความเปนไทย ดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.สงเสริมอนุรักษวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ สงเสริม
สืบสานความเปนไทยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 

 
 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ งานท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

12.1 โครงการอารยเกษตร กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

120,000    

 

 

 

 

 



13. โครงการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
8. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ
และสงเสริมใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 
 

8.ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการใชขอมูล
สารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับติดตาม 
ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานอยางเปนระบบ สราง
เครือขายและวัฒนธรรมการทำงานอยางมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร การจัดการและการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 

8.การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัด
การศึกษา 
 

 
 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ 

งานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

13.1 กิจกรรมประชุมผูปกครอง
นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และ
นักเรียนท่ีมีปญหาขาดเรียน
ตอเนื่อง 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

   10,000 

13.2 พัฒนางานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

10,000    

13.3  ประสานสัมพันธกับชุมชน กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

30,000    

13.4 การประชุมผูปกครองชั้นเรียน กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

20,000    

13.5 การประชุมเครือขายผูปกครอง กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

5,000    

14. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           

ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

พันธกิจ เปาหมาย 
วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ 

8. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ
และสงเสริมใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 
 

8.ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช
ขอมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
กำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
อยางเปนระบบ สรางเครือขายและวัฒนธรรมการทำงาน
อยางมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร   การ
จัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
 
 
 

8.การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และ
สงเสริมใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 
 



ท่ี ช่ือกิจกรรม 
กลุมสาระ/ 

งานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(เงิน

อุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนา
ผูเรียน) 

งบประมาณ
(รายได

โรงเรียน) 

งบบำรุง 
การศึกษา 

14.1 ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กลุมบริหารงาน
วิชาการ 

40,000    

14.2 พัฒนางานนโยบายและ
แผนงาน การเงินและ
บัญช ี

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

9,000    

14.3 พัฒนางานสงเสริม
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

9,000    

14.4 พัฒนางานระบบการ
ควบคุมภายใน 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

4,500    

14.5 พัฒนางานระดม
ทรัพยากร 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

4,500    

14.6 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

5,400    

14.7 พัฒนาสวัสดิการงาน
ปฏิคม 

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

9,000    

 


