
 
 

 
 
 
                                

                                  สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
                               ประจำปีการศึกษา 2563   
  

 
                              

                                   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
                                       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

                                      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                              กระทรวงศึกษาธิการ 

 



1. สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 

ลำดับ 

 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
 

จำนวน
กิจกรรม 

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ร้อยละ จำนวนกิจกรรมที่
ไม่ได้ดำเนินการ 

ร้อยละ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   179 137 76.54 42 23.46 
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 30 27 90.00 3 10.00 
3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 17 17 100 - - 
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์ 24 22 91.67 2 8.33 
5 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตราฐานสากล 10 10 100 - - 
6 โครงการสัมพันธ์ชุมชน 17 14 82.35 3 17.64 

             รวม 277 227 - 50 - 

ร้อยละ 81.95 18.05 



 

2. สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 
2.1 สรุปใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ ทั้ง 6 โครงการ 

สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับ กิจกรรม 
เงินอุดหนุนประเภทการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   
 

เงินอ่ืนๆระบุ 
 

ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ 

1 
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน   591,891 303,293 453,384 595,998 12,805 2,375 

    

2 
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร 21,225 160,200 

        

3 
โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 2,033,622 -278,963 

 
3,600 

  
3,192,336.06 

     

4 
โครงการส่งเสริมพัฒนา
และปรับปรุงสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ 1,176,104.10 192,267.90 3,210 128,265 41,160 45,000 

    

5 
โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่มาตราฐาน
สากล 71,632 20,838 

        

6 
โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

37,010 38,624 
    

1,500 
 

75,600 
 10,560 

บริจาค 
 

รวมงบประมาณทั้งหมด 
ทุกโครงการ 3,931,484 436,260 460,194 724,263 3,246,301 48,875 75,600 

 10,560 
บริจาค 

 



2.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณแต่โครงการของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่าย / งาน 
 / 

สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับ กิจกรรม 
เงินอุดหนุนประเภทการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   
 

เงินอ่ืนๆระบุ 
 

ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

          

1.1 ฝ่ายวิชาการ 33,826 53,213 55,440 478,730 - - - - - - 
1.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 66,387 -35,137 - - - - - - - - 
1.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน 89,615 23,504 366,635 48,500 - - - - - - 
1.4 ฝ่ายอำนวยการ 237,000          
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม 

 
9,680 

 
2,720 

  

      

1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 1,980    

      

1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
19,670 

 
10,000   

      

1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

14,798 54,962 

  

      

 
1.9 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 10,378 25,825 

 
  

      



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับ กิจกรรม 
เงินอุดหนุนประเภทการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   
 

เงินอ่ืนๆระบุ 
 

ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ 
1.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

การงานอาชีพ  95   
      

1.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 14,463 7,090   

      

1.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

190 42,345 
  

      

1.13 กิจกรรมชุมนุม   31,309 57,218       
1.14 งานยุวกาชาด    11,550       
1.15 งานห้องสมุด 50,004 85,376   12,805 2,375     
1.16 งานแนะแนว 43,900 33,300         

รวมทั้งหมด 591,891 303,293 453,384 595,998 12,805 2,375     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับ กิจกรรม 
เงินอุดหนุนประเภทการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   
 

เงินอ่ืนๆระบุ 
 

ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร 
  

    
    

2.1 ฝ่ายวิชาการ  5,200         

2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

100 4,960 
    

    

2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

130 40 
    

    

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

20,760  
    

    

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

235  
    

    

2.6 ฝ่ายอำนวยการ  150,000         
รวมทั้งหมด 21,225 160,200         

 

 

 

 

 



 

 

สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับ กิจกรรม 
เงินอุดหนุนประเภทการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   
 

เงินอ่ืนๆระบุ 
 

ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ 
3.โครงการพัฒนาและปรับปรุง

สภาพแวดล้อม   
        

3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

 5,400         

3.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 737,497 -352,647   3,192,336.06      
3.3 ฝ่าย กิจการนักเรียน 5,785 1,500 3,600        
3.4 ฝ่ายอำนวยการ 1,290,340.01 66,783.62         

รวมทั้งหมด 2,033,622 -278,963 3,600  3,192,336.06      
 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับ กิจกรรม 
เงินอุดหนุนประเภทการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   
 

เงินอ่ืนๆระบุ 
 

ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาและ

ปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ 
          

4.1 ฝ่ายวิชาการ 217,691.50 52,308.50         

4.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 78,720 -26,720         
4.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน 52,965 -6,950         
4.4 ฝ่ายอำนวยการ 619,851.60 82,737.40         
4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
13,038 5,297         

4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

6,487          

4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

72,975 14,503         

4.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4,795 -70         

4.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

69,734 16,778         

4.10 กลุม่สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

20,000          



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับ กิจกรรม 
เงินอุดหนุนประเภทการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   
 

เงินอ่ืนๆระบุ 
 

ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาและ

ปรับปรุงส่ือวัสดุอุปกรณ์ 
          

4.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 55,670         

4.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

3,820 -940         

4.13 ศูนย์คอมพิวเตอร์   3,210 128,265 41,160 45,000     
4.14 งานห้องสมุด 10,777 18         
4.15 งานแนะแนว 5,250 -364         

รวมทั้งหมด 1,176,104.10 192,267.90 3,210 128,265 41,160 45,000     
 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับ กิจกรรม 
เงินอุดหนุนประเภทการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   
 

เงินอ่ืนๆระบุ 
 

ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ 
5.โครงการบริหารจัดการ

สถานศึกษาสู่มาตราฐานสากล 
          

5.1 ฝ่ายวิชาการ 830 21,730         

5.2 ฝ่ายงานนโยบาย 
และแผน 12,375 3,945 

        

5.3 ฝ่ายอำนวยการ 37,787 -8,727         
5.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

และชุมชน 
20,640 3,890         

รวมทั้งหมด 71,632 20,838         
 

 

 

 

 

 

 



สรุปการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับ กิจกรรม 
เงินอุดหนุนประเภทการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   
 

เงินอ่ืนๆระบุ 
 

ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ ใช้ เหลือ 
6.โครงการสัมพันธ์ชุมชน           

6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

         
10,560 

บริจาค 

 

6.2 งานห้องสมุด  5,100    1,500     
6.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 34,650 33,524     75,600    
6.4 ฝ่ายอำนวยการ 2,360          

 
รวมทั้งหมด 37,010 38,624 

    
1,500 

 
75,600 

 10,560 
บริจาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


