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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 2565 

 ของโรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม จังหวัดลําพูน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณที่จัดสรรใน ปงบฯ 2565 ฝายบริหารที่
รับผิดชอบ งบอุดหนุน เรียนฟรี 15 ป รายไดฯ 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

 กิจกรรมชุมนุม  9,320  วิชาการ 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 กิจกรรม  55,920  วิชาการ 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทะเบียน     

 กิจกรรมการจัดทําเอกสารทางการเรียน   10,096   วิชาการ 

3. โครงการเตรียมความพรอมนักกีฬาเพื่อ
เขารวมการแขงขันกีฬา 

    

 กิจกรรมเก็บตัวฝกซอม  46,500  วิชาการ 

4. โครงการชวนนองกลับมาเรียน     

 กิจกรรมการเรียนตามอัธยาศัย    1,000  วิชาการ 

5. โครงการจัดซื้อและซอมอุปกรณ
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน 

    

 กิจกรรมชําระคางวดเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียน   

  300,000 วิชาการ 

6. โครงการสงพี่รับนอง     

 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม ม.1, ม.4  2,250  วิชาการ 

 กิจกรรมพธิีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 
ชั้นม. 3 และ ม.6 

 2,600  วิชาการ 

7. โครงการเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง 

    

 กิจกรรมชําระคาเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง 

 192,600  วิชาการ 

8. โครงการเปดบานวชิาการ TCP Open 
House 2020 

    

  กิจกรรมเปดบานวิชาการ 40,650   วิชาการ 

9. โครงการพัฒนาระบบ ICT     



ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณที่จัดสรรใน ปงบฯ 2565 ฝายบริหารที่
รับผิดชอบ งบอุดหนุน เรียนฟรี 15 ป รายไดฯ 

 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือขายและ
อินเทอรเน็ตภายในโรงเรียน 

19,000   วิชาการ 

 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซตโรงเรียน 3,210   วิชาการ 

10. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน 

    

 กิจกรรมพัฒนาระบบการสอนออนไลน 33,000   วิชาการ 

11. โครงการพัฒนาระบบงานโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 

    

 กิจกรรมจัดทําปายดําเนินงาน 3,500   วิชาการ 

12. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน     

 กิจกรรมจัดทําคูมือนิเทศ 906   วิชาการ 

13. โครงการพัฒนาสารสนเทศของโรงเรียน     

 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณสารสนเทศ  12,000   วิชาการ 

14. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     

 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   3,025   วิชาการ 

15. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และการ
บริการแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

    

 กิจกรรมปรับภูมิทัศนหองสมุด   3,000   วิชาการ 

 กิจกรรมจัดหาหนังสือและสื่อตีพิมพ   7,000   วิชาการ 

16. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานศึกษา 

    

 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานศึกษา 

100,000   วิชาการ 

17. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ 

    

  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 3,000   วิชาการ 

 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์(ธุรกิจพอเพียง)  8,105  วิชาการ 

  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ (อาชีพระยะสั้น)  10,000  วิชาการ 

  กิจกรรมพัฒนาหองศูนย 3,000   วิชาการ 



ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณที่จัดสรรใน ปงบฯ 2565 ฝายบริหารที่
รับผิดชอบ งบอุดหนุน เรียนฟรี 15 ป รายไดฯ 

 กิจกรรมพัฒนาการสอนออนไลน 3,000   วิชาการ 

18. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

    

 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  3,000   วิชาการ 

 กิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทย
แหงชาติ   

 10,000  วิชาการ 

 กิจกรรมพัฒนาหองศูนยการเรียนรู 3,000   วิชาการ 

 กิจกรรมเสริมทักษะการอานคลองและการ
เขียนคลอง 

2,000   วิชาการ 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน 2,000   วิชาการ 

19. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 

    

 กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณในการ
จัดการเรียนรู 

6,102   วิชาการ 

  กิจกรรมจัดหาอุปกรณ สารเคมี และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 

33,119   วิชาการ 

  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
สาระฯวิทยาศาสตร 

 8,370  วิชาการ 

 กิจกรรมจัดซื้อเครื่อง Printer  8,150   วิชาการ 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน 6,000   วิชาการ 

20. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาฯ 

    

 กิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน   

2,000   วิชาการ 

 กิจกรรม Up grade อัพ “เกรด” สังคม  3,840  วิชาการ 

 กิจกรรม พัฒนาหองศูนยสังคมศึกษา 1,930   วิชาการ 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน 2,000   วิชาการ 

21. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

    

 กิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน และพัฒนาหองศูนยการเรียนรู  

7,000   วิชาการ 



ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณที่จัดสรรใน ปงบฯ 2565 ฝายบริหารที่
รับผิดชอบ งบอุดหนุน เรียนฟรี 15 ป รายไดฯ 

 กจิกรรม Christmas & New Year    10,000  วิชาการ 

 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์พิชิต Midterm 
and Final   

 3,000  วิชาการ 

 กิจกรรมการเรียนรู 2 ภาษาออนไลน  4,000  วิชาการ 

 กิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน 4,349   วิชาการ 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน 5,000   วิชาการ 

22.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

    

 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2,000   วิชาการ 

 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  4,000  วิชาการ 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน 2,000   วิชาการ 

23. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

    

 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2/64 1,000   วิชาการ 

 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 1/65 2,000   วิชาการ 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน 2,000   วิชาการ 

24. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

    

 กิจกรรมจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 6,000   วิชาการ 

 กิจกรรมสัปดาหคณิตศาสตร  1,580  วิชาการ 

 กิจกรรมพิชิต Midterm and Final  5,360  วิชาการ 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน 4,000   วิชาการ 

25. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล     

 กิจกรรมการเขียนรายงานวิธีการและผล
การดําเนินงาน 

3,000   วิชาการ 

26. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู     

 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู  13,000  วิชาการ 
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27. โครงการวัดผลและประเมินผล     

 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานวัดผล
ประเมินผล 

85,196   วิชาการ 

28. โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษา 

    

 กิจกรรม สงเสริมการพัฒนางานวิจัยในชั้น
เรียน 

500   วิชาการ 

 กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

9,300   วิชาการ 

29. โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ     

 กิจกรรมสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกฯ 

28,000   วิชาการ 

 กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการระดับ
จังหวัด 

30,000   วิชาการ 

30. โครงการงานยานพาหนะ     

 กิจกรรม ซอมบํารุงยานพาหนะ   90,000   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรม จัดซื้ออุปกรณสวนควบ 15,000   บริหารทั่วไป 

31. โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ     

 กิจกรรมซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ 21,000   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธของโรงเรียน 

1,040   บริหารทั่วไป 

32. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบริหาร
ทั่วไป 

    

 กิจกรรมการใหบริการ ปฏิคมและน้ําดื่ม 16,636   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมทําความสะอาดเขตพื้นที่  24,980  บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,635   บริหารทั่วไป 

33. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่     
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 กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

116,500   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนสีเขียว          28,000   บริหารทั่วไป 

34. โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ
โรงเรียน 

    

 กิจกรรมทําจดหมายขาว 1,000   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมวารสารโรงเรียน 20,000   บริหารทั่วไป 

35. โครงการศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

 กิจกรรมทําสวนเศรษฐกิจพอเพียง 1,500   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมการเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม 2,700   บริหารทั่วไป 

 กิจกรรมไรนาสวนผสม 1,015   บริหารทั่วไป 

36. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 

    

 กิจกรรมจัดทําแผนงาน/โครงการประจําป 890   งบประมาณ 

 กิจกรรมสรุปแผนงาน/โครงการประจําป 1,490   งบประมาณ 

37. โครงการการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษา 

    

 กิจกรรมควบคุมภายใน 480   งบประมาณ 

 กิจกรรมตรวจสอบภายใน 183   งบประมาณ 

38. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    

 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1,005   งบประมาณ 

 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 1/65 

610   งบประมาณ 

 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายนอก 8,397   งบประมาณ 
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39. โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
งบประมาณการเงิน 

    

 กิจกรรมซอมแซมครุภัณฑ 9,000   งบประมาณ 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินบัญช ี 7,361   งบประมาณ 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ   9,262   งบประมาณ 

40. โครงการสาธารณูปโภคของโรงเรียน     

 กิจกรรมการใชสาธารณูปโภคของโรงเรียน 300,000   งบประมาณ 

41. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล     

 กิจกรรมบริหารจัดการงานบุคคล 10,118   งานบุคคล   

 กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาทาง
วิชาการของครู 

80,000   งานบุคคล   

 กิจกรรมลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่แทน
นักการภารโรง 

  128,000 งานบุคคล   

 กิจกรรมจัดจางแมบาน   68,000 งานบุคคล   

 กิจกรรมจัดจางยามรักษาความปลอดภัย   56,000 งานบุคคล   

 กิจกรรมจัดจางครูชาวตางชาติ   270,000 งานบุคคล   

 กิจกรรมจัดจาง ครูอัตราจาง   80,000 งานบุคคล   

 กิจกรรมจัดจางเจาหนาที่พัสดุ   68,000 งานบุคคล   

 กิจกรรมเงินสมทบประกันสังคม   40,000 งานบุคคล   

 กิจกรรมพัฒนาสารบรรณโรงเรียน 25,704   งานบุคคล   

42. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของครู 

    

 การอบรมพัฒนาขาราชการครู เพื่อขอมี
หรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑใหม 
ว.PA 

8,400   งานบุคคล   

 การอบรมพัฒนาครูสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

8,400   งานบุคคล   
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43. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหารสถานศึกษา 

3,000   งานบุคคล   

44. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

10,000   งานบุคคล   

45. โครงการขับขี่ปลอดภัยสรางวินัยจราจร     

 กิจกรรมอบรมลูกเสือ รด. จราจร  1,010  กิจการนักเรียน 

46. โครงการ To be Number One     

 กิจกรรม รณรงค ตอตานยาเสพติด  2,200  กิจการนักเรียน 

47. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

    

 กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด 4,360   กิจการนักเรียน 

48. โครงการพัฒนางานแนะแนว     

 กิจกรรมบริการแนะแนวในสถานศึกษา   4,975   กิจการนักเรียน 

49. โครงการพัฒนางานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

    

 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน  23,425  กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม ชั้นม.1 
และ ม.4 

 7,060  กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน    18,850 กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอสัญจร 7,410   กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ นร. ม.3 ม.6  33,840  กิจการนักเรียน 

 กจิกรรมประชุมภาคีเครือขายผูปกครอง -   กิจการนักเรียน 

50. โครงการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน     

 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 21,436   กิจการนักเรียน 

51. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน 
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 กิจกรรมทําบุญวันขึ้นปใหม  2,800   

 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  5,900  กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมทําบุญตักบาตรในโรงเรียน (วัน
พระ) และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

 14,100  กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมวันแมแหงชาติ    500  กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมวันไหวครู  3,100  กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
เจาอยูหัว 

 500  กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินี พรรณปหลวงและวันแม
แหงชาติ 

 500  กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม   1,680  กิจการนักเรียน 

52. โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน     

 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย    1,170   กิจการนักเรียน 

 กิจกรรม การบริการอนามัยในโรงเรียน   13,225   กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมออกกําลังกายตามความสนใจ 6,260   กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมกีฬาสี  40,280  กิจการนักเรียน 

53. โครงการสภานักเรียน     

 กิจกรรม วอลคแรลลี่ รับนองขึ้นดอยตาม
รอยพระบาทตีนนก 

-   กิจการนักเรียน 

54. เงินสํารองจาย เหลือบป 100,000   งบประมาณ 

รวม 1,470,195 553,320 1,028,850  

 


