
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
งบประมาณรายรับ -รายจ่าย ปีการศึกษา   2563 

  
รายการ ยอดยกมา รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

เงินงบประมาณ     

เงินเดือน  29,724,137.00 29,724,137.00 - 

เงินวิทยฐานะ  2,754,469.90 2,754,469.90 - 

เงินค่าตอบแทนรายเดือน  1,983,639.16 1,983,639.16 - 

เงินค่าจ้างประจำ  1,270,090.00 1,270,090.00 - 

เงินค่าเช่าบ้าน  - - - 

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  - - - 

ค่าสาธารณูปโภค - 45,000.00 45,000.00 - 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 767,400.00 767,400.00 - 

เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 863,130.56 4,646,899.47 4,792,347.87 717,682.16 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1,705,156.80 3,637,678.00 3,282,589.60 2,060,245.20 

เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 109.92 1,523,088.63 1,513,000.00 10,198.55 

เงินอุดหนุนจากอบจ.เพชรบุรี - 150,000.00 150,000.00 - 

เงินนอกงบประมาณ(รายได้สถานศึกษา)     

   (1)  เงินบำรุงการศึกษา 3,024,650.38 2,250,550.00 3,266,271.72 2,008,928.66 

   (2)  เงินบริจาค 2,870,825.83 64,343.52 2,907,680.51 27,488.84 

   (3)  เงินกองทุนการศึกษา 4,186,502.46 1,148,442.69 114,000.00 5,220,945.15 

   (4)  เงินบริจาคทุนการศึกษา 117,887.63 238,501.31 279,000.00 77,388.94 

   (5)  เงินบริจาคกองทุนกีฬา 441,422.53 5,690.43 134,980.00 312,132.96 

   (6)  เงินรายได้อ่ืนๆ 991,642.91 1,570,650.38 2,004,445.79 557,847.50 

รวม 14,201,329.02 51,780,580.49 54,989,051.55 10,992,857.96 

 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดงบประมาณตามเงินรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา  2564    

ยอดนักเรียน  งบประมาณ   หมายเหต ุ   

 ม. 1 =  260   คน           910,000.00   คนละ 3,500  บาท    ปีการศึกษา 2563  
 ม. 2 =  233   คน           815,500.00   คนละ 3,500  บาท    รับเงินอุดหนุน  
 ม. 3 =  242   คน           847,000.00   คนละ 3,500  บาท         1,637,650.00  
 ม. 4 = 180  คน           672,600.00   คนละ 3,800  บาท           672,900.00  
 ม. 5 =  166   คน           630,800.00   คนละ 3,800  บาท           826,650.00  
 ม. 6 =  147   คน           558,600.00   คนละ 3,800  บาท           789,200.00  

รวม         4,434,500.00           3,926,400.00  

หมายเหตุ   ปี 63 น้อยกว่าปี 64  508,100.00 
 

นักเรียนม.ต้น   735  คน  นักเรียนม.ปลาย 493  คน รวมทั้งหมด  1,228  คน 
แยกตามเงินงบประมาณที่ต้องกันเงินไว้                                                                     ใช้จริง ป ี2563  
1. ค่าไฟฟ้า  900,000.00  บาท  970,572 
2. ค่าน้ำ       2,000.00  บาท   522.18 
3.ค่าโทรศัพท์      27,000.00  บาท   21,123.73 
4. ค่าอินเตอร์เน็ต                     1,006,000.00  60,000.00  บาท    
5. ค่าไปรษณีย์   3,600.00  บาท    
4. ค่าน้ำมันรถ/น้ำมันตัดหญ้า 180,000.00  บาท   200,000 
5. ค่าซ่อมครุภัณฑ์/รถยนต์ 400,000.00  บาท    
6. ค่าจ้างครูอัตราจ้าง   650,000.00  บาท    
7. ค่ากระดาษ   300,000.00  บาท    
8. หมึกเครื่องปริ้นและอุปกรณ์สำนักงานอ่ืนๆ   350,000.00  บาท    
9. งบกลาง(สำรอง)  10 %   300,000.00  บาท    

 รวมงบท่ีต้องใช้  3,172,600.00  บาท    

คงเหลือตัดงบประมาณกับฝ่ายต่าง ๆดังนี้ 1,261,900.00  บาท   

ฝ่ายต่าง ๆ     
 ตามฝ่าย ปี 2563  

1. ฝ่ายวิชาการ (60 %)   757,140.00  บาท    
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป (10%) 126,190.00  บาท    
3. ฝ่ายอำนวยการ (10%) 126,190.00  บาท    
4. ฝ่ายกิจการนักเรียน (10%) 126,190.00  บาท    
5. ฝ่ายนโยบายและแผน (10%) 126,190.00  บาท    

 รวมงบประมาณแยกตามฝ่าย  1,261,900.00  บาท    

 
 



งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา  2564 
 

1.  กิจกรรมวิชาการ(ประชาธิปไตย/อาชีพ/ค่ายคุณธรรม/ค่ายวิชาการ ฯลฯ  
2.  กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ-เนตรนารี/ค่ายสิ่งแวดล้อม 
3.  ทัศนศึกษา 
4.  บริการเทคโนโลยี่ ICT (บริการเพื่อเพ่ิมจากที่โรงเรียนจัด 40 ชั่วโมง/ปี) 
 

จำนวนเงินงบประมาณ   
1. นักเรียนม.ต้น  735  คน  คนละ   880  บาท  เป็นเงิน 646,800 บาท 
2. นักเรียนม.ปลาย  493  คน คนละ  950  บาท เป็นเงิน 468,350 บาท 

                                         รวมทั้งหมด   1,115,150  บาท 
 

ค่าย/กิจกรรม  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. บริการ ICT   ประมาณการจาก   งาน   
 - จัดกิจกรรมให้นักเรียน  จำนวนนักเรียนคนละ 100  บาท   คอมพิวเตอร์    
- ปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ใหง้บประมาณ    122,800  บาท     
2. ทัศนศึกษา/ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้  

 1. ค่าเช่ารถ ตามที่จ่ายจริง  
 2. ค่าอาหารกลางวัน+น้ำดื่ม  
     คนละ 35 บาท  
 3. ค่าเข้าชมตามที่จ่ายจริง  
     ให้งบประมาณท้ัง 6 ระดับ  
 รวมเป็นเงิน      บาท        

 ฝ่ายกิจการ    
 - ม.1  260    นักเรียน    
 - ม.2  233       
 - ม.3  242       
 - ม.4  180     
 - ม.5  166     
 - ม.6  147       
3. ลูกเสือ-เนตรนารี/ค่ายคุณธรรม  ให้งบประมาณ ลูกเสือ-เนตรนารี  

 และยุวกาชาด  
  
  
 รวมเป็นเงิน   ๓,๘๐๐   บาท         

 หัวหน้าลูกเสือ    
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนาร ี     
 - ม.1  260     
 - ม.2  233       
 - ม.3  242     
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้งบประมาณ ค่ายคุณธรรม ม.ปลาย  

  
 
รวมเป็นเงิน   ๔๓,๘๒๐   บาท 

 หัวหน้าระดับ    
 - ม.4  180      ม.ปลาย    
 - ม.5  166         
 - ม.6  147         
4. กิจกรรมวิชาการ มีดังนี้           
    - กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน  ให้งบประมาณ    บาท      
    - แข่งขันทักษะวิชาการ (200 บาท)           
    - เปิดบ้านวิชาการ  (100 บาท)           
    - กิจกรรมชุมนุม           

รวมงบประมาณ      บาท      



ประมาณรายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
เก็บเงินบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

  
รายการ คนละ จำนวนคน รับที่ได้ 

1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 400 1,228 491,200 
2 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 500 1,228 614,000 
 รวม 900 1,228 1,105,200 

 
 

เก็บเงินบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

รายการ คนละ จำนวนคน รับที่ได้ 

1 ค่าสอนคอมพิวเตอร์    
 (กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้) 200 1,228 245,600 
2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 400 1,228 491,200 
3 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องปรับอากาศ 300 1,228 368,400 
4 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 500 1,228 614,000 
5 ค่าห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ(วิทย์-คณิต) - - - 
 รวม 1,400 1,228 1,719,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปยอดรวมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
  

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภท 
การพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม เงินอ่ืนๆระบุ 

1 ฝ่ายวิชาการ 337,945 504,370 
  

1,629,200 ค่าหนังสือ  
300,000 ห้องเรียนพิเศษ 

  1.1กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 830 38,795 
      

  1.2กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 72,467                   60,596  
    

5,060 กฟผ. 

  1.3กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 4,365 18,866 
    

  

  1.4กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 53,820 137,675 
    

  

  1.5กลุ่มสาระฯสังคมฯ 11,176                     4,745  
    

17,540 เงินบริจาค 

  1.6กลุ่มสาระฯศิลปะ 27,354                     4,200  
      

  1.7กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 70,893   
      

  1.8กลุ่มสาระฯภาษาไทย 14,262 635 
      

  1.9งานห้องสมุด 46,145 1,800 900     

  1.10งานแนะแนว 4,843                     2,855  
    

  

  1.11งานยุวกาชาด   10,600 
    

  

  1.12งานลูกเสือ   3,800 
  

    

  1.13งานคอม 1,120 66,500     82,620 บกศ. 



สรุปยอดรวมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
  

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภท 
การพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม เงินอ่ืนๆระบุ 

  
รวมฝ่ายวิชาการ 645,220 855,437 900 0   

2 ฝ่ายกิจการนักเรียน 132,560 102,600 
    

8,400 เทศบาลบ้านลาด 

3 
ฝ่ายอำนวยการ 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าจ้างครู 

2,589,456 

      

615,950 เงินค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
562,440เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
2,365,680 บกศ. 
200,000 ทัศนศึกษา  

4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 754,984   
  116,000 9,800 

5 ฝ่ายงานนโยบายและแผน 4,015   
      

6 งบกลาง(สำรองจ่าย) 308,265  
    

รวมทั้งหมด 4,434,500 958,037 900 116,000 
  

 

 
 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม 

เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

1 
 1.1กิจกรรมแข่งขันทักษะศิลปะหตั
กรรม  

 346,000     นายทำนอง อ่ิมทั่ว   มี.ค.64-มี.ค.65  

2 
 1.2 กิจกรรมจัดซื้อแบบ ปพ. และ
อุปกรณ์  

5,695      นายไฉน ไชยนา   ภาคเรียนท่ี1  

3 
 1.3 กิจกรรมวัดผลประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน  

26,350      นายทำนอง อ่ิมทั่ว   ต.ค.64.ม.ค.65  

4 
 1.4กิจกรรมiรบันักเรยีนเข้าใหม่ ม.1 
และม.4  

      นางสาวศศิธร อินทรยงค์   เม.ย 65  

5 
 1.5กิจกรรมเชิดชูเกียรตลิูกม่วงขาว
เพื่อให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนเข้าใหม่  

2,920      นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน  
 ภาคเรียนท่ี1  

 ภาคเรียนท่ี2  

6  1.6กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   57,370     นายทำนอง  อิ่มท่ัว  พ.ค.-64 
7  1.7 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ   101,000     นายทำนอง อ่ิมทั่ว   ภาคเรียนท่ี2  

8 
 1.8 กิจกรรมจัดการเรยีนขั้นพื้นฐานค่า
หนังสือเรียน  

    1,329,200 
 นางจุไรรตัน์  พุ่มนาค  

 

ค่าหนังสือเรียน  พ.ค 64  

9  1.9 กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน            นางสาวดุจฤดี ประเสริฐสวัสดิ ์ 
 ภาคเรียนท่ี1  
 ภาคเรียนท่ี2  



ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม 

เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

10 

 1.10 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ  
 -ค่ายวิทย-์คณิต  
 -ศึกษาดูงาน วิทย์-คณิต  
 -การอบรม-สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

    

300,000      
เงินเก็บจาก
ห้องเรียน

พิเศษ 

 นายกันตพงศ ์ อินทมาตย์   ภาคเรียนท่ี1และ2  

11  1.11 กิจกรรมการเรียนการสอนวชิา IS  1,580       นายทำนอง อ่ิมทั่ว  
 ภาคเรียนท่ี1  
 ภาคเรียนท่ี2  

12  1.12 กิจกรรมการจัดตารางสอน  1,400       นายไฉน  ไชยนา  
 ภาคเรียนท่ี1  
 ภาคเรียนท่ี2  

 2.โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

13 
 2.1กิจกรรมพัฒนาสาระสนเทศฝา่ย
วิชาการ  

          
 นางสาวดุจฤดี ประเสริฐ

สวัสดิ์  
 ภาคเรียนท่ี1และ2  

14 
 2.2 กิจกรรมนิเทศงานและประชมุกลุ่ม
สาระ  

           นายทำนอง  อิ่มท่ัว   ภาคเรียนท่ี1และ2  

 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  
15  3.1 กิจกรรม สอนดีมสีื่อใช้                300,000           นายทำนอง  อิ่มท่ัว  ภาคเรยีนที1่,2  

 รวม  337,945  504,370      1,629,200      

 
 
 
 

 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่ายฝ่ายอำนวยการ 

 

ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอื่นๆระบุ   ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

      1   1.1 การจัดการเรียนข้ันพ้ืนฐาน
ค่าอุปกรณ์การเรียน  

        
        615,950  

 นพมนต์  
 พ.ค.64-ส.ค.64  

   เรียนฟรี15 ปี   ก.ค.64-ธ.ค.64  

      2   1.2 การจัดการเรียนข้ันพ้ืนฐาน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  

        
        571,240  

 นพมนต์  
 พ.ค.64-ส.ค.64  

   เรียนฟรี15 ปี   ก.ค.64-ธ.ค.64  

      3   1.3 จัดจ้างครูลูกจ้างช่ัวคราว                 359,100        2,365,680 บกศ   จรัสชนม์   ตลอดปีการศึกษา  

 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร   
      4   2.1 ปฏิคมและสร้างขวัญกำลังใจ                 100,000           จรัสชนม์,สุภารัตน์   ตลอดปีการศึกษา  

5  2.2 ศึกษาดูงาน                 150,000        
 200000      
เก็บจากครู  

 จรัสชนม์,สุภารัตน์   ตลอดปีการศึกษา  

6  2.3 อบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ                   30,000           จรัสชนม์,สุภารัตน์   ตลอดปีการศึกษา  

 3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

      7   3.1 ค่าโทรศัพท์                   27,000          40,000       รุ่งฤทัย   มี.ค.64-มี.ค.65  

      8   3.2 ค่าน้ำประปา                     2,000           รุ่งฤทัย   มี.ค.64-มี.ค.65  

      9   3.3 ค่าน้ำมัน                 180,000           รุ่งฤทัย   มี.ค.64-มี.ค.65  

    10   3.4 ค่าไฟฟ้า                 900,000        500,000       รุ่งฤทัย   มี.ค.64-มี.ค.65  



ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอื่นๆระบุ   ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

 4.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

    11  
 4.1 ซ่อมบำรุงครุภณัฑ์สำนักงาน
และรถยนต์  

               400,000           ณัฐกฤตา   ตลอดปีการศึกษา  

    12   4.2 ป้ายบุคลากร             จรัสชนม์,สุภารัตน์   ตลอดปีการศึกษา  
    13   4.3 พัฒนาระบบงานพัสดุ                     9,730           ธีระพล   ตลอดปีการศึกษา  
    14   4.4 สอนดีมีสื่อใช้                 374,890           ณัฐกฤตา   ตลอดปีการศึกษา  
    15   4.5 ครบเครื่องเรื่องสำนักงาน                   35,736          ปัทมา   ตลอดปีการศึกษา  

    16  
 4.6 พัฒนาระบบงานการเงิน-
บัญช ี 

                 16,000           รุ่งฤทัย   มี.ค.64-ก.พ.65  

 5.โครงการสัมพันธ์ชมุชน  

    17  
 5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
หน่วยงานภายนอกและชุมขน  

                   5,000           วันวิสาข,์ ชุติมา   มี.ค.64 - มี.ค.65  

    18  
 5.2 แสดงความยินดีและเยีย่มผู้มี
อุปการะคณุในโอกาสต่างๆ  

           วันวิสาข,์ ชุติมา   ตลอดปีการศึกษา  

 6.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
    19   6.1 งานสารบรรณดีมรีะบบ                         -             เสาวนุช,อาภาพร   มี.ค.64 - มี.ค.65  

    20  
 6.2 ประชุมบุคลากรใน
สถานศึกษา  

           จรัสชนม์,สุภารัตน์   ตลอดปีการศึกษา  

    21  
 6.3 ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา  

                       -             เบญจมาศ   มี.ค.64 - มี.ค.65  

   รวม               2,589,456                       -        540,000         -         3,552,870      
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอื่นๆระบุ   ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

      1   1.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการผู้เรยีน  

                20,000           นางจิตติมา   มี.ค. - ต.ค. 64  

      2   1.2 กิจกรรมบริการสุขภาพ
นักเรียนและบุคลากร  

                10,920          
 นางขวัญเรือน,นางสาว

เยาวภา  
 มี.ค. 64 – ก.พ. 65  

      3  
 1.3กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน            

 นางขวัญเรือน,นางสาว
เยาวภา  

 มี.ค. – ส.ค. 64  

      4  
 1.4 กิจกรรมบริจาคโลหิต            

 นางขวัญเรือน,นางสาว
เยาวภา  

 มี.ค. 64 – ก.พ. 65  

 2.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

      5   2.1 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมบำรุง
อาคารสถานท่ี  

               413,192           นางลักษิกา     มี.ค. 64 – ก.พ. 65  

      6   2.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน  

               100,000           นางลักษิกา     มี.ค. 64 – ก.พ. 65  

      7   2.3 กิจกรรม 5 ส. ต่อเนื่อง                 132,206           นายธาน ี  มี.ค. 64 – ก.พ. 65  
      8   2.4 กิจกรรมต่อเตมิโดม             นายธาน ี  มี.ค. 64 – ก.พ. 65  
      9   2.5กิจกรรมศูนย์ศลิปวัฒนธรรม

และพิพิธภณัฑ์  
               50,000           นายวรงค ์  มี.ค. 64 – ก.พ. 65  



ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอื่นๆระบุ   ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อ วัสดุอุปกรณ์  

    10   3.1 กิจกรรมระบบเสยีงตามสาย, 
โดมและหอประชุม  

           นายวชิรพงษ ์  มี.ค. 64 – ก.พ. 65  

 4.โครงการสานสัมพันธช์ุมชน  

    11  
 4.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์                  27,166          

 น.ส.เตม็ฟ้า, 
น.ส.ศรญิณา    

 ก.พ.64 – ก.พ. 65  

    12   4.2 กิจกรรมวารสาร “ช่อเสลา”          116,000     นางสิริมา   มี.ค. 64 – มี.ค. 65  
    13   4.3 กิจกรรม นักประชาสมัพันธ์

น้อย  
                  1,500           นส.ญาณาทิพ    

 รวม                754,984      116,000        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่าย กิจการนักเรียนและชุมชน 

 

ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอื่นๆระบุ   ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
1  1.1 เยี่ยมบ้านนักเรยีน 100%                   52,000         น.ส.สภุาวดี   ภาคเรียนท่ี 1  
2  1.2 ทัศนศึกษา ม.1     เงินเรียนฟรี 15 ปี         ครูระดับ ม. 1   ภาคเรียนท่ี 1  
3  1.3 ทัศนศึกษา ม.2     เงินเรียนฟรี 15 ปี         ครูระดับ ม.2   ภาคเรียนท่ี 1  
4  1.4 ทัศนศึกษา ม.3     เงินเรียนฟรี 15 ปี         ครูระดับ ม.3   ภาคเรียนท่ี 1  
5  1.5 ทัศนศึกษา ม.4     เงินเรียนฟรี 15 ปี         ครูระดับ ม.4   ภาคเรียนท่ี 1  
6  1.6 ทัศนศึกษา ม.5     เงินเรียนฟรี 15 ปี         ครูระดับ ม.5   ภาคเรียนท่ี 1  
7  1.7 ทัศนศึกษา ม.6     เงินเรียนฟรี 15 ปี         ครูระดับ ม.6   ภาคเรียนท่ี 1  
8  1.8 การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน                    1,000           ครูสุทธินันท์   มิ.ย. – ก.ค. 64  
9  1.9 เสลา street food                    1,200          ครูสุทธินันท์และคณะ   ส.ค. - ก.ย. 64  
10  1.10 พี่รับน้องและน้องส่งพี ่                   6,000          ครูสุทธินันท์และคณะ  เม.ย 64 .- ก.พ. 65  

11 
 1.11 การประกวด ดาว – เดือน 
และดาวเทียม  

           ครูสุทธินันท์   ภาคเรียนท่ี 1  

12  1.12 แสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณ            ครูสุทธินันท์และคณะ  ส.ค. – ก.ย. 64  

13 
 1.13 เลือกตั้งประธานและ 
คณะกรรมการสภานักเรียน  

                    180          ครูสุทธินันท์และคณะ  ธ.ค. 64 – ก.พ. 65  

14 
 1.14 อบรมคณะกรรมการสภา
นักเรียน  

                   5,200        ครูสุทธินันท์และคณะ  เม.ย.- พ.ค. 64  

15  1.15  เวทีคนกล้า            ครูสุทธินันท์และคณะ  พ.ค.64- ก.พ 65  



ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอื่นๆระบุ   ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

16  1.16 ของหายได้คืน            ครูสุทธินันท์และคณะ  พ.ค.64 - ก.พ. 65  
17  1.17 ธนาคารขวดเพื่อตู้ปันอิ่ม            ครูสุทธินันท์และคณะ   พ.ค.64 -ก.พ. 65  
18  1.18  ค่ายอาสา            ครูสุทธินันท์และคณะ   พ.ย. 64 –  
19  1.19 จิตอาสา            ครูขวัญตา และคณะ    ตลอดปีการศึกษา  
20  1.20 คนดีศรีบ้านลาด            ครูขวัญตา และคณะ    ตลอดภาคเรยีนที่ 1  

21 
 1.21 โรงเรียนสีขาวส่งเสรมิ
รณรงค์เกี่ยวกับยาเสพตดิ  โรค
เอดส์ และวัยใส  

    
5,908 

ครูขวัญตา และคณะ    พ.ค. 64 มิ.ย. 64   เทศบาล 
บ้านลาด  

22  1.22 TO BE NUMBER ONE            
 น.ส.ณิชาวรรณ นาง

ขวัญตา    
 ตลอดปีการศึกษา  

23  1.23 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต                   43,820        ครวูไลลักษณ์และคณะ   มิ.ย - ก.ค. 64  
24  1.24 แห่เทียนจำนำพรรษา                    4,500          ครวูไลลักษณ์และคณะ   ก.ค 64  
25  1.25 วันไหว้ครู                      100          ครวูไลลักษณ์และคณะ   มิ.ย  64  
26  1.26 โครงงานคุณธรรม                    3,515           น.ส.วไลลักษณ์   มิ.ย – 27 ก.ค. 64  

27 
 1.27 เทศน์มหาชาติ             
พระเวสสันดรชาดก  

          
ครวูไลลักษณ์และคณะ  

 ภาคเรียนท่ี 2  

28  1.28 วินัยดี เป็นศรี บว.                      500          ครวูไลลักษณ์และคณะ   มิ.ย – 27 ก.ค. 64  
29  1.29  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย            ครวูไลลักษณ์และคณะ   มิ.ย – 27 ก.ค. 64  

  30  1.30 เชิดชูเด็กดีเป็นศักดิ์ศรีลูกบว.            ครวูไลลักษณ์และคณะ  มิ.ย – 27 ส.ค. 64  
 31   1.31 รด. จิตอาสา                      500           นายเมธา   ตลอดปีการศึกษา  



ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอื่นๆระบุ   ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

32 
 1.32 ส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน  

          
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

และชุมชน  
 ตลอดปีการศึกษา  

 กิจกรรมชุมนุม                
 33   1.33 ชุมนุมสภานักเรียน    -                    1,580    -     -     -    นางสุทธินันท์   พ.ค. 64 - ก.พ. 65  
 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร  

              

34 
 2.1 ศึกษาดูงานกิจการนักเรียน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

          
 น.ส.ประสบสุขและ

คณะ  
 ตลอดปีการศึกษา  

 3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

35 
 3.1 ห้องเรียน 5 ส และเขต  

          
 น.ส. นฤมล และ

คณะ   
 พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

 พื้นที่รับผิดชอบ  
 4.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุง สื่อ วัสดุอุปกรณ์  

36 
 4.1 ปรับปรุงและจัดหาวัสดุ
ครุภณัฑ์สำนักงานกิจการนักเรียน
และชุมชน  

                13,745          
 น.ส.ประสบสุข และ

คณะ   
 มิ.ย 64  

 5.โครงการสัมพันธ์ชมุชน  

37  5.1 ประชุมผู้ปกครอง                101,320          
 น.ส.ประสบสุข และ

คณะ  
 พ.ย. 64 – ม.ค. 65  

 รวม                132,560           102,600                 5,908      

 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่ายฝ่ายงานนโยบายและแผน 

 

ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอื่นๆระบุ   ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

1.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

1 
1.1กิจกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

                  2,815          
นางปัณณธร,นางสุ

นิษา 
ตลอดปีการศึกษา 

2 
1.2กิจกรรม ระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 

                  1,200          นางเจนจิรา ภาคเรียนที่2 

3 
1.3กิจกรรม ฐานข้อมูลดีมี
สารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

          นางเสาวนุช ภาคเรียนที่2 

4 
1.4กิจกรรม ที่สนองตาม
นโยบายของหน่วยงาน 

                      -            
นางสุนิษา,นาง

ปัณณธร 
ตลอดปีการศึกษา 

 รวม                  4,015              

 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ / งานแนะแนว 

 

ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอื่นๆ
ระบุ  

 ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
1 1.1 มอบทุนการศึกษา              น.ส.สภุาวดี,น.ส.สุทธิน ี  ภาคเรียนท่ี 1   
2 1.2 ปัจฉิมนิเทศน้องส่งพี่ ม.3,ม.6             น.ส.สภุาวดี,น.ส.สุทธิน ี  ก.พ 65  
3 1.3 รับประกาศนียบตัร ม.3, ม.6            น.ส.สภุาวดี,น.ส.สุทธิน ี  เม.ย 65  

4 
1.4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ของนักเรียน  

          นางสาวสุทธินี   ภาคเรียนท่ี 1 และ 2  

5   1.5ชุมนุม YC    2,855         นางสาวสุภาวดี   ภาคเรียนท่ี 1 และ 2  
 2.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

6  2.1 สอนดีมีสื่อใช้                    4,843           นางสาวสุภาวดี   พ.ค.64 – มี.ค.65  
 3.โครงการสัมพันธ์ชมุชน  

7  3.1 ระดมทุนทรัพย์             นางสาวสุทธินี   พ.ค.64 – มิ.ย.64  
8  3.2 แนะแนวศึกษาต่อระดับ ป.6,ม.3             นางสาวสุทธินี   ม.ค. 65 – ก.พ. 65  

 4.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
9   4.1 นิเทศงานแนะแนว             นางสาวสุภาวดี   ภาคเรียนท่ี 1 และ 2  
   รวม                   4,843  - - - -   

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
งานยุวกาชาด 

 

ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอื่นๆ

ระบุ  
 ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1 1.1 พิธีรับน้องยุวกาชาด           น.ส. ณัฐกฤตา  สำเภาทอง 
ก.พ. 64-23 มิ.ย. 

64 

2 
1.2 กิจกรรม พิธีเข้า
ประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 

          น.ส. สภุาวดี   ก้านทอง 
ก.พ. 64-2 ก.ค. 

64 

3 
1.3 กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย 

  4,000.00        น.ส. สภุารัตน์    ไชยอนุกูล ก.พ. 64-ก.พ. 65 

4 
1.4 กิจกรรม แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

  6,600.00        นางลัดดา ภานุมาต 
ก .พ. 64-4 ก.พ. 

65 

5 
1.5 กิจกรรม การเข้า
ค่ายพักแรมยุวกาชาด 

          นางขวัญตา นาครักษา ก.พ. 64-ก.พ. 65 

2.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

6 
2.1 กิจกรรม ประชุม/
นิเทศงานยุวกาชาด 

          นางขวัญตา นาครักษา ก.พ. 64-ก.พ.65 

รวม                       -           10,600.00                 -                -               -        

 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ  งานห้องสมุด 

 

ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอื่นๆ

ระบุ  
 ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

1 
 1.1 100 คำถาม 100 คำตอบ
จากสารานุกรมไทย  

           นางนิตยา,นางปุณยวรี์   มิ.ย. 64– ม.ค. 65  

2 
 1.2 แข่งขันตอบคำถาม
สารานุกรมไทย  

                     150         นางนิตยา,นางปุณยวรี์   พ.ค. 64 – ส.ค.64  

3  1.3 ตะกร้าหนังสือ             นางนิตยา,นางปุณยวรี์   มิ.ย. 64– ม.ค. 65  

4  1.4 บรรณารักษ์อาสา        นางนิตยา,นางปุณยวรี์   มิ.ย. 64– ม.ค. 65  

5  1.5 ยุวบรรณารักษ์                       150         นางนิตยา,นางปุณยวรี์   พ.ค. 64 – ส.ค. 64  

6 
 1.6 ส่งเสริมการอ่านและการ
ค้นคว้า  

                32,140           นางนิตยา,นางปุณยวรี์   มิ.ย. 64– ม.ค. 65  

7  1.7 สัปดาห์ห้องสมดุ                   900       นางนิตยา,นางปุณยวรี์   พ.ค. 64 – ส.ค. 64  

8  1.8 สายใยแห่งความรู้             นายสนเทพ   มิ.ย. 64– ม.ค. 65  

9  1.9 ห้องสมุดดิจิทัล                  10,000           นางนิตยา,นางปุณยวรี์   มิ.ย. 64 – ก.พ.65  

  10   1.10 อ่านดีดี  มีรางวัล             น.ส.เจือจันทน,์นายสนเทพ   มิ.ย. 64– ม.ค. 65  

 2.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

11 
 2.1 จัดมุมเฉลมิพระเกียรติและ
ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด  

           นางนิตยา,นางปุณยวรี์   มิ.ย. 64– ม.ค. 65  



ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอื่นๆ

ระบุ  
 ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

12 
 3.1 ปรับปรุงและจัดหาวัสดุ
ครุภณัฑ์  

                  4,005           นางนิตยา,นางปุณยวรี์   มิ.ย. 64 -  ม.ค. 65  

 4.โครงการสัมพันธ์ชมุชน  
13  4.1 ครอบครัวรักการอ่าน                     1,500         นางสาวเจือจันทน ์  พ.ค 64  

14 
 4.2 มอบความรักให้ลูก  มอบ
หนังสือให้  

           นายสนเทพ   พ.ค 64  

15  4.3 ย่ามความรู้สู่ชุมชน             นางนิตยา,นางปุณยวรี์   มิ.ย. 64– ม.ค. 65  
   รวม                  46,145                   1,800               900  - -     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

ลำดับ   ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
 เงินอุดหนุน  

 ประเภทการจัด  
 กิจกรรมการเรียนการสอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอื่นๆระบุ   ผู้รับผิดชอบ   ระยะเวลา  

 1.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

1 
 1.1  กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ์ 

    22,620 
 ณัฐกฤตา  สำเภาทอง   ปีการศึกษา  2564  

(บกศ.) 

2 
 1.2  กิจกรรมปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

    60,000 
 ณัฐกฤตา  สำเภาทอง   ปีการศึกษา  2564  

(บกศ.) 

3 
 1.3  กิจกรรมปรับปรุงระบบ
แม่ข่ายคอมพิวเตอร์  

 66,500  (ICT)     ณัฐกฤตา  สำเภาทอง   ปีการศึกษา  2564  

4  1.4  กิจกรรมสอนดี มีสื่อใช้  1,120      ณัฐกฤตา  สำเภาทอง   ปีการศึกษา  2564  

2.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

5 
2.1 กิจกรรมชุมนุมออกแบบ
เทคโนโลยี 

     ณัฐกฤตา  สำเภาทอง ปีการศึกษา  2564 

6 
2.2กิจกรรมชุมนุม
คอมพิวเตอร์หรรษา 

     วชิรพงษ ์ กัลยาณไพศาล ปีการศึกษา  2564 

   รวม  1,120 66,500 - - 82,620     

 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ งานลูกเสือ 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1 1.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1    รอคำนวณจ่ายจริง             หัวหน้าลูกเสือ ม.1 ภาคเรียนที่2 

4 1.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2    รอคำนวณจ่ายจริง             หัวหน้าลูกเสือ ม.2 ภาคเรียนที่2 

7 1.3 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.3    รอคำนวณจ่ายจริง             หัวหน้าลูกเสือ ม.3 ภาคเรียนที่2 

10 1.4 กิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี   3,800.00        หัวหน้าลูกเสือ  25 พย 64 

13 1.5 กิจกรรม พิธีทบทวน           หัวหน้าลูกเสือ  1 กค 64 

รวม                       -    3,800.00  -    -           -        

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม   

เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

  1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

      
1  

 1.1 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  

           นางสาวณัฏฐณิชชญา    ตลอดปีการศึกษา  

      
2   1.2 Science  Show                       8,095        

 นางบุญพา  เกษดี  
 ตลอดปีการศึกษา   นางสาวนฤมล  ศรสีุข  

 นางสาวประสบสุข  สุขโข  
      
3   1.3 โครงงานวิทยาศาสตร์                     3,275        

 นางบุญพา  เกษดี,   
 ตลอดปีการศึกษา   นายเมธา  ขันเงิน  

 นางสาวณัฏฐณิชชญา    

4  1.4 จำลองระบบนิเวศ             นางขวัญเรือน  เกศเทศ   ตลอดปีการศึกษา  

5  1.5 เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต                    1,350          
 นายเมธา  ขันเงิน  

 ตลอดปีการศึกษา  
 นางสาวประสบสุข  สุขโข  

6  1.6 ค่ายวิทยาศาสตร์                       300         นางบุญพา  เกษดี   ตลอดปีการศึกษา  

7 
 1.7 ชุดแฟช่ันโชว์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้  

                  1,800          

 นางบุญพา  เกษดี  

 ภาคเรียนท่ี 1   นางสาวนฤมล  ศรสีุข  
 นางสาวณัฏฐณิชชญา    

8 
 1.8 เยาวชนรุ่นใหม่  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม  

                     350        
 นางสาวนฤมล  ศรสีุข  

 ตลอดปีการศึกษา  
 นางบุญพา  เกษดี  



ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม   

เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

 นางสาวประสบสุข  สุขโข  
      
9   1.9 อ่านดี มีสาระ            

 นางบุญพา  เกษดี  
 ภาคเรียนท่ี 1   นางสาวนฤมล  ศรสีุข  

 ครูกลุ่มสาระวิทย์  
    

10  
 1.10 หนังสือการ์ตูน
วิทยาศาสตร์  

          
 นางบุญพา  เกษดี  

 ตลอดปีการศึกษา  
 นายเมธา  ขันเงิน  

    
11  

 1.11 สืบมรดกสิ่งประดิษฐ์
สร้างสรรคต์่อยอดภมูิปัญญาไทย  

                    205           นางกาญจนา  ฉ่ำแสง   ตลอดปีการศึกษา  

12  1.12 โครงการห้องเรียนสเีขียว                      900    5,060  กฟผ   นางสาวศศิธร  อินทรยงค ์  ภาคเรียนท่ี 1  

13  1.13 สะเต็มศึกษา                      415          
 ครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์  

 ตลอดปีการศึกษา  

14 
 1.14  สอนเสริมเพิ่มความรู้ (ติว 
O-NET ม.3 และ ม.6)  

          
 นางขวัญเรือน  เกศเทศ  

 ตลอดปีการศึกษา  
 นางสาวณัฏฐณิชชญา    

15  1.15 สัปดาห์วิทยาศาสตร์                   23,611        
 ครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์  

 ภาคเรียนท่ี 1  

    
16  

 1.16 งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  

                  7,440          
 นางสาวประสบสุข   

 ตลอดปีการศึกษา   นายเมธา    
 นางสาวนฤมล    

17  1.17 วารสารวิทยาศาสตร์                    2,220           นายทำนอง     ตลอดปีการศึกษา  

  18   1.18 เรือนสวนครัวลดโลกร้อน             นางกาญจนา    ภาคเรียนท่ี 1  

           กิจกรรมชุมนมุ  



ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม   

เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

  19  1.19 ชุมนุม Reset…to Zero            นางบุญพา นางสาวนฤมล    ตลอดปีการศึกษา  
  20   1.20 ชุมนุม Science Project                     4,400         นางสาวณัฏฐณิชชญา     ภาคเรียนท่ี 1  

21  
 1.21 ชุมนุมหนึ่งชุมนุม หนึ่ง
ผลงานนักเรียน  

                   3,000         นางกาญจนา  ฉ่ำแสง   ตลอดปีการศึกษา  

  22   1.22 ชุมนุม Creative Sci                     1,570         นางกาญจนา  ฉ่ำแสง   ภาคเรียนท่ี 1  
23   1.23 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร                         70         นายเมธา  ขันเงิน   ภาคเรียนท่ี 1  

24  
 1.24 ชุมนุมพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  

                   1,315         นางสาวประสบสุข   ตลอดปีการศึกษา  

25 
 1.25 ชุมนุมประดิษฐ์เครื่องบิน
พลังยางและบังคับวิทยุ  

                   7,740         นายทำนอง  อิ่มท่ัว   ภาคเรียนท่ี 1  

26 
 1.26 ชุมนุมดาราศาสตร์นอก
ห้องเรียน  

                   5,970         นางสาวศศิธร  อินทรยงค ์  ตลอดปีการศึกษา  

 2.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

27 
 2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่
สาระฯวิทยาศาสตร์  

                  2,601              นางสาวณัฏฐณิชชญา     ตลอดปีการศึกษา  

28  2.2 สอนดีมีสื่อใช้                  55,986          
 ครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์  

 ตลอดปีการศึกษา  

   3.โครงการสัมพันธ์ชุมชน  
    

29   3.1 กระทงปลอดมลพิษ                      330          
 นางกาญจนา    

 ภาคเรียนท่ี 2  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  
 ฝ่ายกิจการนักเรียน  



ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม   

เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

 4.โครงการการบริหารจัดการสานศึกษาสูม่าตรฐานสากล  
30  4.1 Zero Waste School                      120             กุ่มสาระฯ วิทยาศาสตรฯ์   ตลอดปีการศึกษา  

31 
 4.1 ประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  

              นางสาวณัฏฐณิชชญา     ตลอดปีการศึกษา  

32 
 4.2 นิเทศงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  

           นางสาวณัฏฐณิชชญา     ตลอดปีการศึกษา  

รวม 72,467 60,596 - - 5,060   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1 
1.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

     นางลัดดา 
ภาคเรยีนที่ 1 
ภาคเรยีนที่ 2 

3 
1.2 กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิ
วิชาภาษาอังกฤษ 

1,260     นางปัทมา ภาคเรยีนที่ 1 

4 1.3 กิจกรรมทักษะวิชาการ      น.ส.ญาณาทิพ 
ภาคเรยีนที่ 1 
ภาคเรยีนที่ 2 

5 
1.4 กิจกรรมเรยีนรูผ้่านกิจกรรม 
Boot Cammp 

 808    น.ส.ภัคภร ตลอดปีการศึกษา 

1.5 กิจกรรม International Day  5,975    น.ส.ญาณาทิพ ภาคเรยีนที่ 2 

6 
1.6 กิจกรรมวันอาเซียน  470    น.ส.ญาณาทิพ ภาคเรยีนที่ 1 
1.7 กิจกรรมเรยีนรู้วัฒนธรรม
เจ้าของภาษา (วันคริสต์มาส) 

 2,540    นางสุทธินันท์ ภาคเรยีนที่ 1 

7 1.8 กิจกรรมวัน Valentine  1,300    นายจารุวัฒน ์ ภาคเรยีนที่ 2 
8 1.9 กิจกรรมHalloween Day  1,505    นางปัทมา ภาคเรยีนที่ 2 
9 1.10 กิจกรรมวันตรุษจีน  1,878    น.ส.สภุารตัน์,น.ส.สโรชา ภาคเรยีนที่ 2 

กิจกรรมชมุนมุ 
10 1.11 กิจกรรมชุมนุม ละครสั้น(Skits)      น.ส.เบญจมาศ ภาคเรยีนที่ 1-2 
11 1.12 ชุมนุม DIY Style English  2,475    นางปัทมา ภาคเรยีนที่ 1-2 



ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

12 
1.13 กิจกรรมชุมนุม ฝึกพูด
ภาษาอังกฤษ 

     น.ส.เบญจมาศ ภาคเรยีนที่ 1-2 

13 11.4 กิจกรรมชุมนุม English for fun      นางจุไรรตัน ์ ภาคเรยีนที่ 1 

14 
1.15 กิจกรรมชุมนุม ท่องเที่ยวเมอืง
จีน 

 1,090    น.ส.สภุารตัน์,น.ส.สโรชา ภาคเรยีนที่ 1-2 

15 1.16 กิจกรรมชุมนุม ภาษาเมียนมาร ์  825    Mrs. Cho Mi Mi Zin ภาคเรยีนที่ 1-2 

16 
1.17 กิจกรรมชุมนุม Cooking for 
Fun 

     นางปัญญา ภาคเรยีนที่ 1-2 

17 1.18 กิจกรรมชุมนุม ปฐมพยาบาล      นางลัดดา ภาคเรยีนที่ 1-2 
2.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

18 
2.1 กิจกรรมนิเทศงานกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

     น.ส.ญาณาทิพ ตลอดปีการศึกษา 

19 
2.2 กิจกรรมประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

90     น.ส.ญาณาทิพ 
ภาคเรยีนที่ 1 
ภาคเรยีนที่ 2 

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
20 3.1 กิจกรรม สอนดี มสีื่อใช้ 3,015     นางปัทมา ตลอดปีการศึกษา 

รวม 4,365 18,866      

 
 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม 

เงินอื่นๆ
ระบุ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
1  1.1กิจกรรมวันสุนทรภู่             นางรุ่งฤทัย,นางสุนิษา   ก.พ.6ภ-ก.ค.64  

2 
 1.2กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ  

                    750           นางเสาวนุช  นางสิริมา   ก.พ.64-ส.ค.64  

3 
 1.3กิจกรรม1 นาที   มี
ประโยชน์  

          น.ส สิรลิัคน์, นางนิตยา,นางสุนิษา   ก.พ.64-ก.พ.65  

4  1.4 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน                  11,200          นางนิตยา,นางปุณยวรี์   ก.พ.64-ก.พ.65  

5 
 1.5 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาภาษาไทย  

          นางสาวเจือจันทน ์  ก.พ.64-ก.พ.65  

6 

 1.6 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3, 6 
(ติวO-NET)  

           นางสิริมา,นางรุ่งฤทัย   ก.พ.64-ก.พ.65  

7 
 1.7 กิจกรรมอ่านเวลาเช้าหน้า
เสาธง  

           นางนิตยา,นางปุณยวรี์   ก.พ.63-มี.ค.64  

กิจกรรมชมุนมุ               

8 
 1.8กิจกรรม ชุมนุม ประดิษฐ์
สื่อภาษาไทย  

                     635         นางรุ่งฤทัย,นางสุนิษา   พ.ค.64-ก.พ.65  



ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม 

เงินอื่นๆ
ระบุ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

9 
 1.9 กิจกรรมชุมนุมพัฒนาการ
อ่าน-เขียน (LD)  

           นางเสาวนุช,นางสิริมา   พ.ค.64-ก.พ.65  

10 
1.10 กิจกรรมชุมนุมเกม
ภาษาไทย 

           นางสาวเจือจันทน ์  พ.ค.64-ก.พ.65  

11 
1.11 กิจกรรม ชุมนุมร้องเล่น
เป็นไทยๆ 

           นางสาวสิรลิัคน์   พ.ค. 64-ก.พ.65  

12 1.12 กิจกรรมชุมนุมห้องสมดุ            นางนิตยา,นางปุณยวรี์   พ.ค.64 - ก.พ.65  
2.โครงการ บริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

13 
 2.1 ประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย  

           นางสาวเจือจันทน ์  มี.ค.64-มี.ค.65  

14 
 2.2 กิจกรรมนิเทศกลุม่สาระ
ภาษาไทย  

           นางสิริมา   มี.ค.64-มี.ค.65  

 3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

15 
 3.1 กิจกรรมจัดสวนวรรณคดี
ผนังความคิด  

           นางสาวสิรลิัคน์,นางสุนิษา   มี.ค.64-ม.ค.65  

 4.โครงการ ส่งเสริมพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์  
16  4.1 กิจกรรมสอนดมีีสื่อใช้                    2,312           นางรุ่งฤทัย   มี.ค.64-มี.ค.65  

 รวม                  14,262                     635            

 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศกึษา 

เงิน
สมาคม 

เงินอื่นๆ
ระบุ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1 
 1.1กิจกรรม คลินิก
คณิตศาสตร์  

           นางปัณณธร    ตลอดปีการศึกษา  

2  1.2กิจกรรม  ติว O-NET ม.3              น.ส จรัสชนม์   ตลอดปีการศึกษา  
3  1.3กิจกรรม  ติว O-NET ม.6              น.ส ดุจฤดี   ตลอดปีการศึกษา  
4  1.4กิจกรรม MATH  CAMP                   38,600         นายธีรพล,นายกันตพงศ ์  ภาคเรียนที่1  

กิจกรรมชุมนุม 

5 1.5 กิจกรรม  ชุมนุมซูโดกุ           นางสาวจรัสชนม์     ตลอดปีการศึกษา  
6 1.6กิจกรรมชุมนุมคณิตคิดสนุก           นางสาวเบญจวรรณ    ตลอดปีการศึกษา  
7 1.7กิจกรรมชุมนุม โอริกามิ                      120        นางเจนจิรา นางโศรา  ตลอดปีการศึกษา  

8 
1.8กิจกรรมชุมนุมลับสมองลอง
ปัญญา 

          
นางปัณณธร  น.ส.ดุจฤดี 

 ตลอดปีการศึกษา  

9 1.9กิจกรรมชุมนุม 180 IQ                        75        นายธีรพล,นายกันตพงศ์  ตลอดปีการศึกษา  

10 
 1.10กิจกรรมชุมนุม คณิตคิด
นอกกรอบ  

          นางสาวมัณฑนา    ตลอดปีการศึกษา  



ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศกึษา 

เงิน
สมาคม 

เงินอื่นๆ
ระบุ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

 2.โครงการ พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

11 
 2.1พัฒนาปรับรุงสวน
คณิตศาสตร์  

           น.ส เบญจวรรณ    ตลอดปีการศึกษา  

 3.โครงการ ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

12 
 3.2กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม  

           นางเจนจิรา     ตลอดปีการศึกษา  

13  3.1กิจกรรมสอนดี มีสื่อใช้                      740           น.สมัณฑนา     ตลอดปีการศึกษา  
 4.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

14 
 4.1กิจกรรมนิเทศการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

           นางโศรดา    ตลอดปีการศึกษา  

15 
 4.2กิจกรรมประชุมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  

                     90           นางโศรดา    ตลอดปีการศึกษา  

   รวม                      830                 38,795   -       -             -        

 
 
 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1 

 1.1กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  

                    100           นายชูเกียรติ   ตลอดปีการศึกษา  

2 
 1.2กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะอาชีพ  

                16,835           นางลักษิกา     ตลอดปีการศึกษา  

   กิจกรรมชุมนุม 
3  13ชุมนุมเกษตร-ทักษะอาชีพ                       600         นายชูเกียรติ  พ.ค.-64 
4  1.4 ชุมนุมงานช่าง                     4,400         นายไฉน  พ.ค.-64 
5  1.5 ชุมนุมคหกรรม             นางสาวเต็มฟ้า  พ.ค.-64 

6 
 1.6 ชุมนุมการแกะสลักผัก
และผลไม ้  

                   3,000        
 นางรุ่งรวี/นายภา

นุวัฒน ์ 
พ.ค.-64 

 2.โครงการ บริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

7 
 2.1กิจกรรม นิเทศกำกับ
ติดตามการปฏิบัติงาน  

           นายชูเกียรติ   ตลอดปีการศึกษา  



ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  

8 
 3.1กิจกรรมการสร้างและ
หรือพัฒนาหลักสูตร   

           นายชูเกียรติ   ตลอดปีการศึกษา  

9  3.2กิจกรรม 1 ครู 1 วิจัย             นายชูเกียรติ   ตลอดปีการศึกษา  

10 
 3.4กิจกรรมออกแบบหน่วย
และแผนการเรียนรู้  

           นายชูเกียรติ   ตลอดปีการศึกษา  

 4.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

11 
 4.1 กิจกรรม 1 สวน 1 กลุ่ม
สาระ  

2,400           นายชูเกียรติ   ตลอดปีการศึกษา  

 5.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  
12 5.1 กิจกรรม  สอนดีมีสื่อใช้  51,558        นายไฉน  ตลอดปีการศึกษา  

รวม 70,893 8,000 - - -   

 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม   
เงินอื่นๆ

ระบุ 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
1  1.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรยีน  
                    914           น.ส.วิรารตัน์   ภาคเรียนท่ี1/2  

2  1.2 กิจกรรมรู้รักษ์วัฒนธรรมไทย                    4,130           น.ส.วิรารตัน์   ภาคเรียนท่ี1/2  
3  1.3 กิจกรรมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม  
           นายสมฤกษ์   ภาคเรียนท่ี1/2  

4  1.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิด้าน
ศิลปะ  

                  2,160           นายวัชรพงษ ์  ภาคเรียนท่ี1/2  

5  1.5 กิจกรรมดนตรีไทย                    8,500           น.ส. ปัทมา   ภาคเรียนท่ี1/2  
    กิจกรรมชุมนุม 

6  1.6 กิจกรรมชุมนุมดนตรสีากล             นายอุดมชัย   ภาคเรียนท่ี1/2  
7  1.7 กิจกรรมชุมนุมเย็บปักถักภูษา                     4,200         น.ส.วิรารตัน์   ภาคเรียนท่ี1/2  

 2.โครงการสัมพันธ์ชมุชน  
8  2.1 กิจกรรมนาฏสัมพันธ์ชุมชน                  11,650           น.ส.วิรารตัน์   ภาคเรียนท่ี1/2  

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
9 3.1 ปรับปรุงและจดัซื้อวัสดุดนตรสีากล                 13,400          นายอุดมชัย ภาคเรยีนที1่/2 

  รวม                 27,354                   4,200            

 



สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม   

เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
1  1.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ             นางกาญจนา/นส.นพมนต์   มิย. 64-มีค. 65  

2  1.2 กิจกรรมพุทธมามกะ                     2,050   สมประสงค์/ธาน/ีขวัญตา   ภาคเรียนท่ี1  

3 
 1.3 กิจกรรมตักบาตรทุกวัน
สำคัญ  

                     340    นส.วไลลักษณ์   มิย. 64-มีค. 65  

4  1.4 กิจกรรมหล่อเทยีนพรรษา                    2,400           นางกาญจนา/นพมนต์    ก.ค. 64  

5  1.5 กิจกรรมพบพระเวลาเพล                     4,590  
 วไลลักษณ์/นิชาวรรณ/ 

นพมนต์  
  ธ.ค. 64  

6  1.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                    3,250          
 วไลลักษณ์/กาญจนา/ 

นพมนต์  
 ส.ค 64  

7  1.7 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ                    3,250          
 วไลลักษณ์/กาญจนา/ 

นพมนต์  
 ธ.ค 64  

8  1.8 กิจกรรมสอบนักธรรม             เยาวภา/ธาน ี  ส่วนกลางกำหนด  

กิจกรรมชมุนมุ 

9 
 1.9 กิจกรรมชุมนุมดอกไม้
ประดิษฐ์  

                   1,800        
 นางบุญธรรม/ 
นางกาญจนา  

 มิย. 64-มีค. 65  

10 
 1.10 กิจกรรมชุมนุมนักเลา่
นิทาน  

                   1,461         นส.นพมนต์   มิย. 64-มีค. 65  



ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

ประเภทการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน 
ประเภทการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม   

เงินอื่นๆระบ ุ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

11 
 1.11 กิจกรรมชุมนุมธนาคาร
โรงเรียน  

                     144        
 นส.สมประสงค์/ 
นส.ณิชาวรรณ  

 มิย. 64-มีค. 65  

12 
 1.12 กิจกรรมชุมนุมรักษ์ภมูิ
ปัญญาไทย  

                   1,340         นส.วไลลักษณ์   มิย. 64-มีค. 65  

13  1.13 กิจกรรมชุมนุมฟุตบอล             นายธาน ี  มิย. 64-มีค. 65  
14  1.14 กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา             นางขวัญตา   มิย. 64-มีค. 65  

 2.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

15 
 2.1 กิจกรรมประชุม/นิเทศกลุ่ม
สาระ  

                 นางสาววไลลักษณ์   มิย. 64-มีค. 65  

 3.โครงการส่งเสริม และปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  
16  3.1 กิจกรรมสอนดมีีสื่อใช้                    2,276           นางบุญธรรม/นส.เยาวภา   มิย. 64-มีค. 65  

 4.โครงการสัมพันธ์ชมุชน  
17  4.1 กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด                     7,560   สมประสงค์/ธาน/ีขวัญตา   ก.ค.64-ม.ค.65  
18  4.2 กิจกรรมสลากภตั                     3,000   นส.วไลลักษณ/์ณิชาวรรณ       ธ.ค. 64  

รวม 11,176 4,745 - - 17,540   

 
 
 

 


