
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 13,535,410 บาท จึงได้จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ
และพัฒนา โรงเรียน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณ จําแนกตาม
ฝ่ายงาน 

 1.กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 
1 พัฒนาครูและบุคลากร (อบรม/สัมมนา/ไป

ราชการ) 
นายพิสิทธิ์  น้อยพลี 1,800,000 

2 พัฒนาการเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง/
วิทยากร) 

นายพิสิทธิ์  น้อยพลี 1,310,000 

3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและคุรุภัณฑ์ทาง
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 1,800,000 

4 การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 540,000 
5 พัฒนามาตรฐานสํานักงานวิชาการ นายพิสิทธิ์  น้อยพลี 40,000 
6 พัฒนาการวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 40,000 
7 พัฒนากิจกรรมแนะแนว นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 18,000 
8 พัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว นางนิภาภรณ์  แย้มศรี 9,000 
9 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3 นางเบญจรัตน์  ใจภพ 18,000 
10 To be number one teen dancercise นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี 40,000 
11 โครงการติว GAT,PATและO-NET ม.3 ม.6 นายพสิิทธิ์  น้อยพลี 18,000 
12 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 

และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง 
นายพิสิทธิ์  น้อยพลี 9,000 

13 อบรมทักษะอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายพิสิทธิ์  น้อยพลี 18,000 
14 อบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน นางกฤษณา  ไสยาศรี 27,000 
15 ตลาดนัดวิชาการ L.R.P นางเบญจรัตน์  ใจภพ 45,000 
16 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดและส่งเสริมการ

อ่าน 
นางสุวรรณาพร  บาลโสง 27,000 

17 โครงการแข่งขัน Sport Dance For The Queen นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี 40,000 
18 ห้องชมรม To Be Number One  

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี - 

 



 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 

19 
โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ (บกพร่องทางการ
เรียนรู้ : LD) 

นางสาวทัศพร บุญมาพิลา 4,500 

20 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
- อุปกรณ์สารเคมี 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา (เครือรัชดา) 
- ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์(เครือรัชดา) 

นายยุทธการ  เหมกูล 
 

 
130,000 
36,000 
27,000 

- 
- 

21 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
- แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
- ค่ายคณิตศาสตร์ 
- อบรมการสร้างสื่อคณิตศาสตร์ด้วย GSP 
- ห้องปฎิบัติการทางคณิตศาสตร์ (เครือรัชดา) 

นายเฉลิมพล  คนชุม 

 
9,000 
36,000 
18,000 

- 
22 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
- ค่ายภาษาอังกฤษ 
- วันคริสมาสต์ 
- วันตรุษจีน 
-  แข่งขันทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ 

นางรัมภา  สุดาจันทร์ 

 
 

36,000 
13,500 
9,000 
9,000 

23 
 
 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน 
- โครงการตอบปัญหาวิชาการภายในโรงเรียน 

นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร 

 
27,000     
117,000 
3,600      

24 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
- พัฒนาการเรียนการสอนแข่งทักษะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- ค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย 
- ส่งเสริมเพ่ิมรู้สู่ภาษาไทย 
- วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย 

นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ 

 
9,000             

 
36,000 
9,000 
27,000 

25 
 
 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- กีฬาสีภายใน ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา 
- กีฬาสหวิทยาเขต 
- กีฬาจังหวัด 
- สื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา 

นายอํานาจ  ศิลปักษา 

 
 

130,000 
27,000 
9,000 

130,000 



 

 

 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 
26 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- ค่ายนิทรรศการศิลป์ 

นายอํานาจ ตอบกุลกิติกร 
 

36,000   
9,000             

27 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีสากล 
- ส่งเสริมทักษะทางดนตรี "เทิดไท้คีตะราชัน" 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์สําหรับซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี 

นายเดชา  กัญญาโภค 
 

40,000 
18,000 

28 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์ 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
- จัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 

นางชลนาฏ  ศรีกิมแก้ว 

 
9,000 
9,000 
18,000 

29 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย 
- ซ่อมบํารุงเครื่องดนตรีไทย 

นายศุภนิมิต ฤาไชยสา 
 

9,000 
30 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเกษตรกรรม 

- พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ 

 
18,000 

31 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 
- ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อวิชาอุตสาหกรรม 

นายวิโรจน์  นามนาค 27,000 

32 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา 
คหกรรม 
- วัสดุการเรียนการสอน 
- ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 

นางส่องศรี เหล็กศรี 

 
 

36,000 
18,000 

33 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา 
พาณิชยกรรม 
- กรวด-ทราย สายสัมพันธ์ 
- พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ 
- สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
- ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  
- สัมมนาหลังประสบการณ์วิชาชีพ 

นางชลธิชา  หลาบนอก 

 
 

13,500 
9000 

- 
- 

9,000 
34 พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

- ปรับปรุง ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบ wifi 
- จัดซื้อชุดเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 
 

90,000 
85,000 

รวมงบประมาณบริหารงานวิชาการ  7,105,100 



 2.กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 
1 งานสาธารณูปโภค นางวิไลพร  สุขประเสริฐ 1,530,000 
2 พัฒนางานยานพาหนะ ( น้ํามันเชื้อเพลิง ) นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์ 90,000 
3 พัฒนาสํานักงานบริหารงานงบประมาณ นายสมพร  ราชรักษ์ 9,000 
4 พัฒนางานแผนงาน การเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงบประมาณ 9,000 
5 พัฒนางานส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ 9,000 
6 พัฒนางานระบบการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงบประมาณ 4,500 
7 พัฒนางานระดมทรัพยากร นายธงชัย ดียิ่ง 4,500 
8 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ 5,400 
9 พัฒนาสวัสดิการงานปฏิคม นางสาวไพวรรณ ศักดิ์สุระ 9,000 

รวมงบประมาณบริหารงานงบประมาณ  1,670,400 
 

 3.กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 
1 พัฒนาห้องบริหารทั่วไป นายสุพจน์ ปานใจนาม 18,000 
2 พัฒนาโสตทัศนศึกษา นายวิโรจน์  นามนาค 27,000 
3 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ นายวีระพันธ์  บุญศักดาพร 18,000 
4 พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา นางกัลยาณี  นามนาค 4,500 
5 งานสารบรรณ นางสุภาพร แซ่แต้ 18,000 
6 ประสานสัมพันธ์กับชุมชน นายสุพจน์ ปานใจนาม 18,000 
7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 18,000 
8 ธนาคารขยะ นายจํารูญ  สมจิต 4,500 
9 ค่ายมหิงสาสายสืบ นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 18,000 
10 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร นางส่องศรี เหล็กศรี 183,587 
11 ปรับปรุงห้องพยาบาล นางสาวโกสมุ  ประสงค์ทรัพย ์ 9,000 
12 เวชภัณฑ์ ยา นางสาวโกสมุ  ประสงค์ทรัพย ์ 27,000 

รวมงบบริหารงานบริหารทั่วไป  363,587 
 

 

 

 



 4.บริหารงานกิจการนักเรียน 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 
1 พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

- โครงการ พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 
- จัดทําคู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดทําเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ค่าอาหารว่างการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2 
ครั้ง 
- วัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงานธนาคารโรงเรียน 
- ค่าวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- โครงการกิจกรรม YC 
- อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
- เพ่ือนใจ T0 be Number One 

 
 
 
 
นางสาวนิติกาญจน์ ศิริพนมศักดิ ์
และคณะงานกิจการนักเรยีน 

นางสาวนิติกาญจน์ ศิริพนมศักดิ ์
และคณะงานกิจการนักเรยีน 

นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร 

คณะงานกิจการนักเรียน 
นางเพ็ญแข ไชยเทพและคณะ 

นางสาวนิติกาญจน์ ศิริพนมศักดิ ์
และคณะงานกิจการนักเรยีน 

นางนิภาภรณ์ แย้มศรีและคณะ 

นางนิภาภรณ์ แย้มศรีและคณะ 

 
- 
 
- 

7,200 
18,000 

 
9,000 

- 
18,000 
54,000 
4,500 
4,500 

- 
2 โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

- ค่าเอกสาร อาหารว่าง การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 2 ครั้ง 

- ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบการประชุมเครือข่าย
ผู้ประกอบการปรุชุมเครือข่าย ผู้ปกครอง 
- ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ประชุมเครือข่ายผู้นํานักเรียน
แต่ละหมู่บ้าน 

บริหารงานกิจการนักเรียน 

4,500 
 

3 
 
 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ค่าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
- อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ 
- ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน 
- จัดทําป้ายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบ
วินัยของโรงเรียน 

 
นายบุญมา สุภศร 
งานกิจการนักเรียน 
นายอํานาจ ศิลปักษา 
นายอิทธิฤทธิ์  ศรีดาพล 
นายบุญเยี่ยม วงศรีษา 

 
13,500 
4,500 
4,500 
4,500 
18,000 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็น
เลิศ (พัฒนาสํานักงาน) 
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4 ชุด 
- โต๊ะทํางาน 

 
นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร 

 
 

4,500 
4,500 

 
 
 



 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 
5 โครงการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
- ปรับปรุงห้องสภานักเรียน 
- อบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 

 
 

นายอิสระ ชุมศรี 

 
9,000 

 
- 

18,000 
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 

- ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4 
- ห้องเรียนคุณธรรม 
- หมู่บ้านรักษาศีล 5 
- อบรมคุณธรรมนําวิถีพ่อ 

 

นางสาวปฤษณา  สาลี 
นายบุญมา  สุภศร 

นายบุญมา  สุภศร 

นางสาววิภวาณี  สุริยันต ์

 
90,000 
4,500 
4,500 
18,000 

7 โรงเรียนสุจริต  
- กิจกรรมอบรม ปปช. น้อย 
- อบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจริต Best Practice 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี 

 

นางชนัณภัสร์ ธีรเสริมพงษ์ 
นายอิสระ  ชุมศรี 
นายธีรเมศ ธีระจรรยารัตน์
และคณะ 

 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 

รวมงบบริหารงานกิจการนักเรียน  335,700 
 
 5.บริหารกลุ่มงบบริหาร 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 
1 คบลูกรัชดาสร้างบ้าน นางสาววิภวานี สุริยันต ์ 45,000 
2 สวนพฤกษศาสตร์ นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 45,000 
3 ประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี 45,000 
4 อาเซียนศึกษา น.ส.ศศิปารยณ์ิชา ปุมสันเทียะ 45,000 
5 พัฒนางานอาคารสถานที่ตามนโยบาย 

5.1 ปรับปรุงสํานักงานกิจการนักเรียน 
5.2 ติดกล้องวงจรปิดพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
5.3 ปรับปรุงห้องสภานักเรียน 
5.4 ทําตาข่ายนกพิราบอาคารอุตสาหกรรม 
5.5 ขุดลอกสระน้ํา 
5.6 ปรับปรุงถังส่งน้ําประปา รร. 

 

นายบุญเยี่ยม วงศรีษา 

นายบุญเยี่ยม วงศรีษา 

นายอิสระ  ชุมศรี 
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 

 
68,244 
90,000 
45,000 
45,000 
90,000 
135,000 

6 ใบไม้ มูลสัตว์ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ สร้างอาชีพได้ และ
โรงเรือนแพะ 

นายจํารูญ  สมจิต 54,000 

7 จัดแสดงนําเสนองานเครือรัชดาภิเษก นายสมพร  ราชรักษ์ 126,000 
8 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา) นายสุรพล  วรศิริ 428,220 

 



 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 
9 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT) นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 234,000 
10 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) นายสุรพล  วรศิริ 230,205 
11 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี นายสมพร  ราชรักษ์ - 
12 จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 810,000 
13 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 171,413 

รวมงบบริหารกลุ่มงานบริหาร  2,707,082 
 
 


