
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563 

 
 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ นโยบายบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงมีการกำหนด
งบประมาณ รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ 
จำแนกตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  นโยบายที่ 1  ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ค่ายคุณธรรม กิจกรรมคา่ยคณุธรรม 5,000.00 พัฒนาผู้เรียน นางพัชรีวรรณ  ตลับทอง 

2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรม 1 ห้องเรียน  1 
โครงงานคุณธรรม 

10,000.00  
 

อุดหนุนรายหัว นางธนพรรณ   
เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

3. โรงเรียนวิถีพุทธ - กิจกรรมงามอย่างไทย ก้าวไกล
ในสังคมโลก  (ประกวดมารยาท
ไทย) 
- กิจกรรมนิทานสานคุณธรรม  
(ประกวดเล่านิทานคณุธรรม) 
- กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ 
- กิจกรรมแกนนำนักเรียนสวด
มนต์หมู่ทำนองสรภญัญะ 

5,000.00  
 

อุดหนุนรายหัว นางธนพรรณ   
เดชติวงศ์ ณ อยุธยา 

4. โรงเรียนสุจริต - กิจกรรมอบรม ปปช. สพฐ.น้อย 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี
- กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง  
- กิจกรรมการสรา้งคนให้มีวินัย 
- กิจกรรมค่ายยุวชนคนดีของ
แผ่นดิน  
- กิจกรรมสร้างสรรคผ์่านหนังสั้น 

75,000.00  
 

พัฒนาผู้เรียน นางธนพรรณ   
เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

5. การจัดการเรยีนการสอน
ลกูเสือ 

 5,000.00  
 

อุดหนุนรายหัว นายปราโมทย์  เดชาติวงศ์ 
ณ อยุธยา 

6. กิจกรรมจดัการเรียนการ
สอนยุวกาชาด 

กิจกรรมวันรับเข็มยุวกาชาดใหม ่
กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด
ไทย 
 
 

1,000.00  
 

อุดหนุนรายหัว นางศุภจิตรา   สุทธิ 



ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

7. ค่ายพักแรมลูกเสือและยุว
กาชาด  บูรณาการศึกษา
แหล่งเรียนรู ้  

  154,226.00 พัฒนาผู้เรียน นายปราโมทย์   
เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

8. การเรยีนรู้สูภ้ัยพิบัต ิ การจัดการเรยีนการรู้ภัยพิบตัิ
ศึกษาโดยสร้างหน่วยเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

2,000.00 อุดหนุนรายหัว นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ 

9. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กิจกรรมค่ายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

5,000.00  
 10,000.00 

อุดหนุนรายหัว 
พัฒนาผู้เรียน 

นางสมพิศ  หาญไพบูลย ์

10. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนรอบด้าน  (นักศึกษา
วิชาทหาร) 

- รับฟังนโยบาย 
  ความมั่นคงชาติ 
- วันสำคัญทางศาสนา 
- การเทิดทูนสถาบัน   
พระมหากษตัริย ์
- ค่ารถรับส่ง นศท. 
  ร่วมกิจกรรม  การฝึกวิชาทหาร 

30,000.00 อุดหนุนรายหัว 
 

นางดวงดาว  จันทร์โต และ 
ว่าท่ี ร.ต. เลาะ  เทียมเมฆ 

11. ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

1. กิจกรรมด้านการส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณไีทย 
2. กิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 

10,000.00 อุดหนุนรายหัว 
 

นางปอลิณ  หยุ่นตระกลู /  
น.ส.เบญจวรรณ  ณ จันตา 

12. โครงการโรงเรยีนสีขาว   - กิจกรรม To Be  Number 1   
 - กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 - กิจกรรมตรวจหาการใช้ 
   สารเสพติดในนักเรยีน 
 - ค่ายป้องกันแก้ไขปัญหา 
   ยาเสพติด 
 - กิจกรรมประกาศเกียรติคณุ 
   นักเรียนดีเด่น 

6,000.00  
10,000.00  

4,500.00  
 

35,000.00  
 

500.00 

อุดหนุนรายหัว 
อุดหนุนรายหัว 
อุดหนุนรายหัว 
 
พัฒนาผู้เรียน 
 
อุดหนุนรายหัว 

ว่าท่ี ร.ต. เลาะ   เทียมเมฆ   

13. โครงการประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

1.กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำ
เสรมิสร้างภาวะผู้นำ 
2. กิจกรรมสภานักเรียน 

20,000.00  
 8,000.00 

พัฒนาผู้เรียน 
อุดหนุนรายหัว 

นายพิศาล  นุชจันทร์   

14. เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

ดำเนินกิจกรรม 
-วันไหว้คร ู
- ถวายเทียนจำนำพรรษา 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

12,000.00 อุดหนุนรายหัว นายปราโมทย์  เดชาติวงศ์ 
ณ อยุธยา 

 



นโยบายที่ 2  ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 

ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญักลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย                                     

- กิจกรรมวันสำคัญทาง 
  ภาษาไทย 
- กิจกรรม อ่านคล่องเขียนคล่อง  
  ภาษาพาเพลิน  
- ค่ายรัการอ่านการเขียน 
  ภาษาไทย 

15,000.00  
 

 10,000.00  
 

 5,000.00 

อุดหนุนรายหัว 
 
อุดหนุนรายหัว 
 
พัฒนาผู้เรียน 

นางสาวปวีณา  แก้วกอง 

2. พัฒนาจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั                             
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข
ศึกษา 

- พัฒนาการเรียนการสอน 
   สุขศึกษา และพลศึกษา 
- ค่ายพัฒนาทักษะด้านกีฬา 

5,000.00 
 

 5,000.00 

อุดหนุนรายหัว 
 
พัฒนาผู้เรียน 

นายรัตนกร  ไกรฤกษ ์

3. พัฒนากระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญัของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิฯ 
งานอาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อและวสัดุ-
อุปกรณ์สำนักงาน 
- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศ
การงานอาชีพ 
(แข่งขันศิลปหัตถกรรม) 

17,000.00 พัฒนาผู้เรียน นางศุภจิตรา   สุทธิ 

4. โครงการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา  ศาสนาและ                                   
วัฒนธรรม 

- กิจกรรมค่ายพัฒนากิจกรรม
การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภญัญะ  
เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

10,000.00 พัฒนาผู้เรียน นางธนพรรณ   
เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

5. พัฒนาจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั                                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรม B.S. Asean Camp  
- ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา 

30,000.00  
 20,000.00 

พัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาผู้เรียน 

คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษา 
ต่างประเทศ                                   

6. พัฒนาจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญักลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

กิจกรรมคา่ยคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียน 

50,000.00 พัฒนาผู้เรียน คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

7. พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมคา่ย 

- กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. 
- กิจกรรมจรวดขวดน้ำ และ 
   เครื่องบินพลังยาง 
- ค่ายสะเต็มศึกษา  
   STEM Education 

8,000.00  
12,000.00 
  
15,000.00  
 

อุดหนุนรายหัว 
อุดหนุนรายหัว 
 
พัฒนาผู้เรียน 
 

นายพีระพงษ์  ปัญญา 



ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
(การเรียนรู้ไฮโดรโพนิกส์) 
 - กิจกรรม Sci-Show 

50,000.00  
 
15,000.00  
 
5,000.00  
10,000.00 

พัฒนาผู้เรียน 
 
อุดหนุนรายหัว 
 
อุดหนุนรายหัว 
อุดหนุนรายหัว 

8. พัฒนาจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั                                           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทาง
ศิลปะ ดนตร ี

40,000.00  
 20,000.00 

พัฒนาผู้เรียน 
อุดหนุนรายหัว 

น.ส.วเบญจวรรณ  ณ จันตา 
 

9. พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

3,000.00  
 
 

อุดหนุนรายหัว นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ 

10. จัดการศึกษาเรียนรู้
หลักสตูรแกนมัธยมศึกษา 

กิจกรรมหลักสูตรแกน
มัธยมศึกษา 

1,000.00  
 

อุดหนุนรายหัว นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ 

11. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 10,000.00  
 

อุดหนุนรายหัว นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ 

12. หลักสตูรระยะสั้นท่ีเน้น
สมรรถนะวิชาชีพ 

- กิจกรรมหลักสตูรระยะสั้นท่ี
เน้นสมรรถนะวิชาชีพ 

2,000.00 อุดหนุนรายหัว นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ 

13. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ - ปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนย ์
การเรยีนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น 
สวนหย่อม 
 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

1,000.00 อุดหนุนรายหัว นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ 

14. เปิดโลกวิชาการ  50,000.00 อุดหนุนรายหัว นางสาวบังอร  ชะเอมจันทร ์

15. กิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏริูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นของ
กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 

 1,000.00 อุดหนุนรายหัว นางสาวบังอร  ชะเอมจันทร ์

16. ส่งเสริมผูเ้รียนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
 
 
 
 

 80,000.00 อุดหนุนรายหัว นางสาวบังอร  ชะเอมจันทร์   



ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

17. ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมดุ 

- กิจกรรมส่งเสรมินิสยั 
  รักการอ่าน 
- ห้องสมุดสญัจรตะลอนทัวร ์
- ตามรอยหนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน 
- ตามรอยหนังสือพระมหาชนก 
- สุดยอดนักอ่าน 
- นิทรรศการความรู้จากห้องสมุด 
- สัปดาห์ห้องสมุด 
- จัดแสดงหนังสือดีที่น่าอ่าน  
- กิจกรรมพัฒนาห้องสมดุ 
- กิจกรรมบรหิารงานห้องสมุด 

125,000.00 อุดหนุนรายหัว นางพรรณี  พงษ์พานทอง 

18. กิจกรรมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1,000.00 อุดหนุนรายหัว น.ส.เบญจวรรณ ณ จันตา 

 

นโยบายที่ 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ทางภาษาไทย 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางด้านภาษาไทย 
- พัฒนาสื่อและอุปกรณ์เพื่อการ
เรียนรู้ทางดา้นภาษาไทย 

17,000.00 อุดหนุนรายหัว นางสาวปวีณา  แก้วกอง 

2. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ของผู้เรียนกลุม่สาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 

-กิจกรรมกีฬาภายใน 
-กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา 
-กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

70,000.00 อุดหนุนรายหัว นายรัตนกร  ไกรฤกษ์ 

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิฯ 
งานอาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อและวสัดุ-
อุปกรณ์สำนักงาน 
- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศ
การงานอาชีพ 
(แข่งขันศิลปหัตถกรรม) 

50,000.00 อุดหนุนรายหัว นางศุภจิตรา   สุทธิ 



ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ของผู้เรียนกลุม่สาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา                       
และวัฒนธรรม 

-  กิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
เพื่อการเรยีนรู้กลุม่สาระสังคม
ศึกษาฯ 
-  กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสังคมศึกษา 

22,000.00 อุดหนุนรายหัว นางธนพรรณ  เดชติวงศ์ ณ 
อยุธยา 

5. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ของผู้เรียนกลุม่สาระ
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ภาษาต่างประเทศ  
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษา 
ต่างประเทศ 
- กิจกรรมบูรณาการสืบสาน
ภาษาและวัฒนธรรม  
- กิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
การเรยีนรู ้

40,000.00 อุดหนุนรายหัว นางอารีย์ แย้มภ ู

6. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

- กิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณ ์
เพื่อการเรยีนรู ้
- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร ์
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
- กิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
เพื่อการเรยีนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร ์
 
 
 

25,000.00 อุดหนุนรายหัว คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
 

7. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ของผู้เรียนกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

- กิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
เพื่อการเรยีนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 
 

100,000.00 อุดหนุนรายหัว นายพีระพงษ์  ปัญญา 



ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ทางศิลปะ 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางศิลปะ 
-  กิจกรรมเสริมทักษะทางดา้น
ศิลปะ ดนตรี   นาฏศลิป ์
-  กิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
เพื่อการเรยีนรู้ด้านศิลปะ 

 อุดหนุนรายหัว น.ส.เบญจวรรณ  ณ จันตา 

9. ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ ศึกษาแหล่งเรยีนรู้  ม.1  - ม.6 359,140.00 พัฒนาผู้เรียน นางณัฐธยาน์    เพ็งสุวรรณ 

10. นิเทศติดตามการเรียน 
การสอน 

1. ครูแกนนำพัฒนาครูเครือข่าย
ให้มีความรู้และสามารถสร้าง
พัฒนาแบบทดสอบที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้
นิเทศครูในกลุ่มสาระ 
3. แลกเปลี่ยนการนิเทศระหว่าง
กลุ่มสาระ 1 ครั้ง 

1,000.00 อุดหนุนรายหัว นางอารีย์  แย้มภ ู

11. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู
ด้านการจดัการเรียนการ
สอน 

 29,000.00 อุดหนุนรายหัว นางชุดาภรณ์  แพทยส์วัสดิ ์

12. กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนวัดผล 

- จัดทำ ปพ.1 
ซ่อมบำรุงโปรแกรม เครื่องอัด
สำเนา 
และคอมพิวเตอร ์
- การสอบวัดผลนักเรียน 
- จัดทำบันทึกและจัดทำ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

467,000.00 อุดหนุนรายหัว นางสีดา  มณีกลู,                      
นางชุดาภรณ์  แพทยส์วัสดิ ์

13. ทดสอบความรู้ทางวิชาการ -  กิจกรรมการทดสอบความรู้
พื้นฐาน   เพื่อการศึกษาระดับช้ัน  
ม.1, ม.4 
- กิจกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาของนักเรียนช้ัน ม. 3 
การทดสอบ  Pre O-NET 
-  กิจกรรมการทดสอบวัดความรู้  
ความสามารถทางวิชาการ
นักเรียนป.6 
-  กิจกรรมการวดัผลและ
ประเมินผลตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรยีนนานาชาติ 
(PISA) 

18,500.00 อุดหนุนรายหัว นางชุดาภรณ์  แพทยส์วัสดิ ์



ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

14. ค่ายเสริมความรูผู้้เรยีน กิจกรรมคา่ยเสริมความรูผู้้เรียน 5,000.00 พัฒนาผู้เรียน นางชุดาภรณ์  แพทยส์วัสดิ ์

15. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนรอบด้าน                 
(กิจกรรมชุมนุม) 

 - - นางชุดาภรณ์  แพทยส์วัสดิ ์

16. โครงการปัจฉมินิเทศ กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 10,000.00  
  

พัฒนาผู้เรียน นายพีระพงษ์  ปัญญา 

17. โครงการปรับสภาพ
นักเรียนใหม ่

 25,000.00 พัฒนาผู้เรียน นายพีระพงษ์  ปญัญา 

18. โครงการพัฒนาผู้เรยีนให้มี
ความรู้ที่จำเป็นตาม
หลักสตูร / กิจกรรมค่าย
วิชาการเพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิ  
O-NET 

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ติวo-
net นักเรียน ม. 3  ม. 6 

80,000.00 พัฒนาผู้เรียน นายพีระพงษ์  ปัญญา 

19. การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

1. กิจกรรมจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
2. กิจกรรมจัดหาครภุัณฑ์
เทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน 
3. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การ
สอนวิชาวิทยาการคำนวณการ
ออกแบบเทคโนโลย ี
 
 
 

900,000.00 เงินระดม งานสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและสารสนเทศ 

20. ค่ายพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลย ี

1  ค่ายปรับพ้ืนฐานการใช้
อินเตอร์เนต็และการใช้  
Windows (กิจกรรมการใช้สื่อ 
Social Media  และการรู้เท่าทัน
สื่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร2์560) 
2  ค่ายถ่ายภาพและผลติ
ภาพยนตรส์ั้น 
3  ค่ายหุ่นยนต์เบื้องต้น 

35,914.00 พัฒนาผู้เรียน งานสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและสารสนเทศ 

21. กิจกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุของนักเรยีน 

ให้ความรู้และการปฏิบัติในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ และ
ผลประโยชน์ของการทำประกันฯ 
และขั้นตอนการปฏิบัตฯิ 
 

 -- น.ส.พิมพวรรณ  สิทธิรักษ์ 

22. กิจกรรมจติอาสาพัฒนา
โรงเรียน 

 - - นางพัชรีวรรณ   ตลับทอง    



ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

23. การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยเรียน 
(STOP TEEN MOM) 

- การคัดกรองนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง
และมีปญัหา 
- การให้คำปรึกษา       - 
กิจกรรมให้อบรมให้ความรู้และ
สร้างความตระหนัก STOP 
TEEN MOM    

3,000.00  
 10,000.00 

อุดหนุนรายหัว 
พัฒนาผู้เรียน 

น.ส.จีระนันท์  กลิ่นถือศิล   
 

24. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมคา่ยพัฒนาบุคลิกภาพ 5,000.00 
 20,000.00 

อุดหนุนรายหัว 
พัฒนาผู้เรียน 

ว่าท่ี ร.ต.เลาะ เทียมเมฆ   

25. พัฒนาและส่งเสรมิงาน
อนามัยโรงเรียน 

-กิจกรรม อย.น้อย 
-กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการของนักเรียน 
-กิจกรรมฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรง 
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน 
-กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส ์
-กิจกรรมประเมินสมรรถภาพ
นักเรียน 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร 
-กิจกรรมประกันอุบัตเิหตุ
นักเรียน 

19,000.00 อุดหนุนรายหัว 
 

น.ส.จีระนันท์  กลิ่นถือศิล   
 

 
 

นโยบายที่ 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและ                                             
                 ลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา  

ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาผู้เรยีนให้มี
ความรู้ที่จำเป็นตาม
หลักสตูร / กิจกรรม 
ส่งเสริมงานแนะแนว 

พัฒนางานแนะแนวและพา
นักเรียนไปเข้าร่วมการติวกับ
สถาบันต่าง ๆ นักเรียนเดินทาง
ไปสอบ O-Net 

40,000.00 อุดหนุนรายหัว นายพีระพงษ์  ปัญญา 

2. โครงการพัฒนาผู้เรยีนให้มี
ความรู้ที่จำเป็นตาม
หลักสตูร / กิจกรรมแนะ
แนวสัญจร 

 10,000.00 อุดหนุนรายหัว นายพีระพงษ์  ปัญญา 



ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนรอบด้าน/กิจกรรม
สรรหาทุนการศึกษาของ
นักเรียน โรงเรียนบางระกำ
วิทยศึกษา 

จัดหาทุนการศึกษา และทุนต่าง 
ๆ  จากหน่วยงานราชการ, และ
เอกชน  เช่น  
ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน,      
ทุน ปตท.สผ. , ทุนบริษัทิปโก้ , 
ศิษย์เก่า  

5,000.00 อุดหนุนรายหัว น.ส.พิมพวรรณ สิทธิรักษ ์
 

4. กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

- การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่โดย สมศ. 
- รองรับการประเมินโรงเรยีน
มาตรฐานสากลระดับสถานศึกษา 
(SCQA) 

25,000.00 อุดหนุนรายหัว น.ส.เบญจวรรณ  ณ จันตา 

5. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

- กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน  
- กิจกรรมโฮมรูม 
- จกรรมการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
-กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย 
- กิจกรรมระบบดูแลนักเรยีน 

71,150.00 อุดหนุนรายหัว นางสาวกรรณิการ์ เศียรอุ่น 

 
 

นโยบายที่ 5  ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาส่งเสริม
งานอาคารสถานท่ีและ
สาธารณูปโภค 

1 งานพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
2 งานพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบสาธาณูปโภค 
3 งานพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์/ครุภณัฑ ์
4 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
zero waste school 

113,420.00 อุดหนุนรายหัว นายนรินทร์  ขุนมิน 

2. โครงการปรับปรุงพัฒนา
โรงจอดรถนักเรียน 

จัดระเบียบการจอดรถรับส่ง
นักเรียน 

2,000.00 อุดหนุนรายหัว นายรัตนกร  ไกรฤกษ ์

3. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานโภชนาการใน
โรงเรียน 

- พัฒนาร้านค้า 
- พัฒนาน้ำดื่ม 
- ตรวจสอบคณุภาพอาหาร
ร้านค้า 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในงาน
โภชนาการ 

50,000.00 เงินรายได ้ นางศุภจิตรา  สุทธิ  



ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ทำป้ายสุขบัญญตั ิ

4. สัมพันธ์ชุมชน ร่วมกิจกรรมกับชุมชนต่าง ๆ 1,000.00 อุดหนุนรายหัว นายชนินทร์  หาญไพบูลย ์

๕. โครงการป้องกันรักษา
ความปลอดภัยในโรงเรียน 

- กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 
- เวรรักษาความปลอดภยั 

  นายรัตนกร  ไกรฤกษ ์

 

นโยบายที่ 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาส่งเสรมิงานกิจการ
นักเรียน 

 18,000.00 อุดหนุนรายหัว นางสุธิพร อินนารี   
 

2. โครงการระบบสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาระเบียบวินัย
นักเรียน 

- ซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์
เทคโนโลยี  
-  จัดทำรายงานการมาเรยีนของ
นักเรียน 

5,000.00 อุดหนุนรายหัว นายธีรวัฒน์  กัดมั่น 

3. โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการงานบุคลากร 

 61,440.00 อุดหนุนรายหัว กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

4. เสรมิสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 25,040.00 อุดหนุนรายหัว กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

5. การสร้างขวัญเสริมกำลังใจ - มอบเกียรติบตัรให้แก่บุคลากร 
 ที่มาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอไม่
มีการขาดลา 
- มอบบัตรอวยพรวันเกดิ 

4,000.00 อุดหนุนรายหัว กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

6. พัฒนาวางแผนอัตรากำลัง
บุคลากรในโรงเรยีน 

1. สรรหาบุคลากรทางการศึกษา 
2. การประเมินผลการปฏิบัต ิ
3. วางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 

619,178.00 อุดหนุนรายหัว กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

7. การประกวด Best 
Practice ทางการสอน 

 2,000.00 อุดหนุนรายหัว กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

8. การศึกษาดูงาน
สถานศึกษาต้นแบบ
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

 140,000.00 อุดหนุนรายหัว กลุ่มบรหิารงานบุคคล 



ที ่
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

( โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

( กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ประเภทของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการพัฒนางาน
งบประมาณ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบงาน 
  สารบรรณ  
 - กิจกรรมการพัฒนาระบบงาน
การเงินและบัญชี  
 - กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
และสินทรัพย ์
- กิจกรรมงานพัฒนางานควบคุม
ภายใน 
 - กิจกรรมสานสัมพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
แผนงาน 

145,300.00 อุดหนุนรายหัว กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

10. โครงการพัฒนาส่งเสริม
กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภณัฑ์
สำนักงาน 

10,000.00 อุดหนุนรายหัว นายนรินทร์  ขุนมิน 

11. การพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศ 

- กิจกรรมรวบรวมข้อมลูทุกลุ่ม
งานให้เป็นปัจจุบัน 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน 
- กิจกรรมจัดทำรูปเล่ม
สารสนเทศ 

5,000.00 อุดหนุนรายหัว งานเทคโนโลยีเครือข่ายและ
สารสนเทศ   

12. งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

1. กิจกรรมเสียงตามสาย “เช้านี้
ที่ บ.ศ.” 
2. กิจกรรมจัดทำวารสารข่าว
ประชาสมัพันธ์ 
“B.S.NEWS” 

2,000.00 อุดหนุนรายหัว นางสาวเบญญาภา  ม่วงไตร 

13. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานโสตทัศนศึกษา 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
- พัฒนาระบบเสยีงภายใน
โรงเรียน 
- พัฒนาระบบเสยีงห้องโสตฯ 

45,000.00 อุดหนุนรายหัว นายธาดาพงศ์  ทองหล้า   

 
 
 
 
 
 
 
 



 


