
127 กิจกรรมมหาธีรราชเจ้า 1,500.00           1,500.00     ลูกเสือสามัญและ

สามัญรุ่นใหญ่ได้

ทราบถึงวันมหาธีร

ราชเจ้ามีการ

พัฒนาด้ารร่างกาย

 จิตใจ อารมณ์

วิชาการ

128 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 2,500.00           2,500.00       ลูกเสือและผู้บังคบ

บัญชามึความรู้

ความสามารถใน

กิจกรรมลูกเสือ

วิชาการ

129 กิจกรรมสวนสนาม

เทิดพระเกียรติ

6,100.00           6,100.00       ลูกเสือได้ทราบถึง

พระประวัติและ

ความส าคัญของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

วิชาการ

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
มาตรการ 11 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
มาตรการ 11 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

130 นักศึกษาวิชาทหาร 14,355.00          14,355.00     นักเรียนมีระเบียบ

วินัยอย่างชายชาติ

ทหารและเกิด

ความภาคภูมิใจใน

ความเป็นไทยมี

คุณลักษณะท่ีพ่ึง

ประสงค์ตาม

หลักสูตรวิชาทหาร

วิชาการ

131 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 8,990.00           8,900.00       นักเรียนมีจิตส านึก

ท่ีดีในการอนุรักษ์

เอกลักษณ์ทาง

ภาษาไทยและ

ตระหนักถึง

ความส าคัญของ

วันสุนทรภู่

วิชาการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
มาตรการ 11 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

132 กิจกรรมวันภาษาไทย 1,340.00           1,340.00       นักเรียนมีจิตส านึก

ท่ีดีในการอนุรักษ์

เอกลักษณ์ทาง

ภาษาไทยและ

ตระหนักถึง

ความส าคัญของ

วันสุนทรภู่

วิชาการ

133 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 12,971.00          12,971.00   นักเรียนมีจิตส านึก

ท่ีดีในการอนุรักษ์

เอกลักษณ์ทาง

ภาษาไทยและ

ตระหนักถึง

ความส าคัญของ

วันสุนทรภู่

วิชาการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
มาตรการ 11 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

134 ปรับปรุงห้องสภานักเรียน 2,000.00           2,000.00     นักเรียนมีจิตส านึก

ท่ีดีในการอนุรักษ์

เอกลักษณ์ทาง

ภาษาไทยและมี

ทักษะในการ

แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง

วิชาการ

135 กิจกรรมสร้างภาวะผู้น า 1,305.00           1305 เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้เรียน

สร้างภาวะผู้น า 

กล้าแสดงออกและ

มีทัศนคติท่ีถูกต้อง

ต่อการปกครอง

ตามระบอบ

ประชาธิปไตย

อันมี

พระมหากษัตริย์

กิจการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
มาตรการ 11 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

136 กิจกรรมเสียงตามสาย 8,460.00           8,460.00  เพ่ือประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนได้รับ

ทราบข้อมูล

ข่าวสารท่ีเกิดข้ึน

และรู้ทัน

สถานการณ์ต่างๆ

กิจการ

137 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้กิจการ

สภานักเรียน

5,000.00           5,000.00     เพ่ือให้นักเรียนได้

รู้จักการ

ด าเนินงาน

ประชาธิปไตยและ

มีความรู้ความ

เข้าใจในระบบงาน

ประชาธิปไตย

กิจการ

รวมท้ังส้ิน 64,521.00         9,765.00 -         -         21,471.00   -         -         -         33,195.00     
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