
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือแผนการจัดหาพสัดุ 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 O21 



 
 

สรุปยอดรวมแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม เงินอ่ืนๆระบุ 

1 ฝ่ายวิชาการ 337,945 504,370 
    

1,629,200 ค่าหนังสือ  
300,000ห้องเรียนพิเศษ 

  1.1 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 830 38,795       

  1.2 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 72,467 
                    

60,596      
5,060 กฟผ. 

  
1.3 กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

4,365 18,866 
    

  

  1.4 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 53,820 137,675       

  1.5 กลุ่มสาระฯสังคมฯ 11,176 
                      

4,745      
17,540 เงินบริจาค 

  1.6 กลุ่มสาระฯศิลปะ 27,354 
                      

4,200        



ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม เงินอ่ืนๆระบุ 

  
1.7 กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ 

70,893   
      

  1.8 กลุ่มสาระฯภาษาไทย 14,262 635       

  1.9 งานห้องสมุด 46,145 1,800 900     

  1.10 งานแนะแนว 4,843 
                      

2,855      
  

  1.11 งานยุวกาชาด   10,600       

  1.12 งานลูกเสือ   3,800       

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

  รวมฝ่ายวิชาการ 645,220 855,437 900 0   

2 ฝ่ายกิจการนักเรียน 132,560 102,600     8,400 เทศบาลบ้านลาด 



ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุนประเภทการ
จัดการเรียนการสอน 

เงินอุดหนุนประเภทการ
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสมาคม เงินอ่ืนๆระบุ 

3 
ฝ่ายอ านวยการ 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าจ้างครู 

2,589,456 

      

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

4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 754,984     116,000 9,800 

5 ฝ่ายงานนโยบายและแผน 4,015         

6 งบกลาง(ส ารองจ่าย) 308,265      

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



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายอ านวยการ 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆระบุ  วิธีจัดหา 
ระยะเวลาในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

1.1 
การจัดการเรียนขั้นพ้ืนฐานค่า
อุปกรณ์การเรียน  

        

      
615,950  

เฉพาะเจาะจง  
 พ.ค.64-ส.ค.64  

 เรียนฟรี15 
ปี  

 ก.ค.64-ธ.ค.64  

1.2 
การจัดการเรียนขั้นพ้ืนฐานค่า
เครื่องแบบนักเรียน  

        

      
571,240  

เฉพาะเจาะจง  
 พ.ค.64-ส.ค.64  

 เรียนฟรี15 
ปี  

 ก.ค.64-ธ.ค.64  

1.3 จัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว               359,100        
   

2,365,680  เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  
 บกศ  

 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร  

2.1  ปฏิคมและสร้างขวัญก าลังใจ               100,000          เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆระบุ  วิธีจัดหา 
ระยะเวลาในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

2.2 ศึกษาดูงาน               150,000        
 200,000      
เก็บจากครู  

เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  

2.3 อบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ                 30,000          เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  

 3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

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

3.2 ค่าน้ าประปา                  2,000          เฉพาะเจาะจง   มี.ค.64-มี.ค.65  

3.3 ค่าน้ ามัน               180,000          เฉพาะเจาะจง   มี.ค.64-มี.ค.65  

3.4  ค่าไฟฟ้า               900,000    
  

500,000  
    เฉพาะเจาะจง   มี.ค.64-มี.ค.65  

 4.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

4.1 
ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน
และรถยนต์  

             400,000          เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  

4.2 ป้ายบุคลากร            เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  

4.3 พัฒนาระบบงานพัสดุ                  9,730          เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  

4.4 สอนดีมีสื่อใช้               374,890          เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆระบุ  วิธีจัดหา 
ระยะเวลาในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

4.5 ครบเครื่องเรื่องส านักงาน                 35,736          เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  

4.6 พัฒนาระบบงานการเงิน-บัญชี                 16,000          เฉพาะเจาะจง   มี.ค.64-ก.พ.65  

 5.โครงการสัมพันธ์ชุมชน  

5.1 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
หน่วยงานภายนอกและชุมขน  

                5,000          เฉพาะเจาะจง  
 มี.ค.64 - มี.ค.

65  

5.2 
แสดงความยินดีและเยี่ยมผู้มี
อุปการะคุณในโอกาสต่างๆ  

          เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  

 6.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

6.1 งานสารบรรณดีมีระบบ                       -            เฉพาะเจาะจง  
 มี.ค.64 - มี.ค.

65  

6.2 ประชุมบุคลากรในสถานศึกษา            เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  

6.3 ความปลอดภัยในสถานศึกษา                       -            เฉพาะเจาะจง  
 มี.ค.64 - มี.ค.

65  

   รวม  
          

2,589,456  
                   -    

  
540,000  

          -    3,552,870      

 



 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆระบุ  วิธีจัดหา 
ระยะเวลาในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน 100%                 52,000        เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนท่ี 1  

1.2 ทัศนศึกษา ม.1     เงินเรียนฟรี 15 ปี        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนท่ี 1  

1.3 ทัศนศึกษา ม.2     เงินเรียนฟรี 15 ปี        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนท่ี 1  

1.4 ทัศนศึกษา ม.3     เงินเรียนฟรี 15 ปี        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนท่ี 1  

1.5 ทัศนศึกษา ม.4     เงินเรียนฟรี 15 ปี        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนท่ี 1  

1.6 ทัศนศึกษา ม.5     เงินเรียนฟรี 15 ปี        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนท่ี 1  

1.7 ทัศนศึกษา ม.6     เงินเรียนฟรี 15 ปี        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนท่ี 1  

1.8 การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน                 1,000          เฉพาะเจาะจง   มิ.ย. – ก.ค. 64  

1.9 เสลา street food                 1,200          เฉพาะเจาะจง   ส.ค. - ก.ย. 64  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆระบุ  วิธีจัดหา 
ระยะเวลาในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

1.10 พ่ีรับน้องและน้องส่งพ่ี                 6,000          เฉพาะเจาะจง   เม.ย 64 .- ก.พ. 65  

1.11 
การประกวด ดาว – เดือน 
และดาวเทียม  

            ภาคเรียนท่ี 1  

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

1.13 
เลือกตั้งประธานและ 
คณะกรรมการสภานักเรียน  

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

1.14 
อบรมคณะกรรมการสภา
นักเรียน  

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

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

1.16 ของหายได้คืน              พ.ค.64 - ก.พ. 65  

1.17 ธนาคารขวดเพื่อตู้ปันอ่ิม              พ.ค.64 -ก.พ. 65  

1.18 ค่ายอาสา              พ.ย. 64 –  

119 จิตอาสา              ตลอดปีการศึกษา  

1.20 คนดีศรีบ้านลาด              ตลอดภาคเรียนท่ี 1  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆระบุ  วิธีจัดหา 
ระยะเวลาในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

1.21 
โรงเรียนสีขาวส่งเสริมรณรงค์
เกี่ยวกับยาเสพติด  โรคเอดส์ 
และวัยใส  

        
5,908 

เทศบาลบ้าน
ลาด 

เฉพาะเจาะจง   พ.ค. 64 มิ.ย. 64  

1.22  TO BE NUMBER ONE              ตลอดปีการศึกษา  

1.23 ค่ายคุณธรรมน าชีวิต                 43,820        เฉพาะเจาะจง   มิ.ย - ก.ค. 64  

1.24 แห่เทียนจ าน าพรรษา                 4,500          เฉพาะเจาะจง   ก.ค 64  

1.25 วันไหว้ครู                    100          เฉพาะเจาะจง   มิ.ย  64  

1.26 โครงงานคุณธรรม                 3,515          เฉพาะเจาะจง   มิ.ย – 27 ก.ค. 64  

1.27 
เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดร
ชาดก  

            ภาคเรียนท่ี 2  

1.28 วินัยดี เป็นศรี บว.                    500          เฉพาะเจาะจง   มิ.ย – 27 ก.ค. 64  

1.29 ยิ้มง่าย  ไหว้สวย              มิ.ย – 27 ก.ค. 64  

1.30 เชิดชูเด็กดีเป็นศักดิ์ศรีลูก บว.              มิ.ย – 27 ส.ค. 64  

1.31 รด. จิตอาสา                    500          เฉพาะเจาะจง   ตลอดปีการศึกษา  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆระบุ  วิธีจัดหา 
ระยะเวลาในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

1.32 ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน              ตลอดปีการศึกษา  

กิจกรรมชุมนุม 

1.33 ชุมนุมสภานักเรียน   -                  1,580    -     -     -   เฉพาะเจาะจง   พ.ค. 64 - ก.พ. 65  

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

2.1 
ศึกษาดูงานกิจการนักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

           
 ตลอดปีการศึกษา  

3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

3.1 
ห้องเรียน 5 ส และเขต 
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

             พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

4.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุง สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

4.1 
ปรับปรุงและจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ส านักงานกิจการ
นักเรียนและชุมชน 

13,745          เฉพาะเจาะจง   มิ.ย 64  

5.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆระบุ  วิธีจัดหา 
ระยะเวลาในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

5.1 ประชุมผู้ปกครอง 101,320          เฉพาะเจาะจง   พ.ย. 64 – ม.ค. 65  

รวม          132,560  102,600      5,908      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

1.1 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการผู้เรียน  

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

1.2 
กิจกรรมบริการสุขภาพนักเรียน
และบุคลากร  

              10,920          เฉพาะเจาะจง   มี.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.3  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน              มี.ค. – ส.ค. 64  

1.4 กิจกรรมบริจาคโลหิต              มี.ค. 64 – ก.พ. 65  

 2.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

2.1 
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่  

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



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2.2 
 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน  

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

2.3 กิจกรรม 5 ส. ต่อเนื่อง              132,206          เฉพาะเจาะจง   มี.ค. 64 – ก.พ. 65  

2.4 กิจกรรมต่อเติมโดม            เฉพาะเจาะจง   มี.ค. 64 – ก.พ. 65  

2.5 
กิจกรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑ์  

              50,000          เฉพาะเจาะจง   มี.ค. 64 – ก.พ. 65  

 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อ วัสดุอุปกรณ์  

3.1 
กิจกรรมระบบเสียงตามสาย, 
โดมและหอประชุม  

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

 4.โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน  

4.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์                27,166          เฉพาะเจาะจง   ก.พ.64 – ก.พ. 65  

4.2 กิจกรรมวารสาร “ช่อเสลา”         116,000    เฉพาะเจาะจง   มี.ค. 64 – มี.ค. 65  

4.3 กิจกรรม นักประชาสัมพันธ์น้อย                  1,500          เฉพาะเจาะจง    

 รวม              754,984       116,000        

 



 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

ฝ่ายงานนโยบายและแผน 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

1.1 
กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

               2,815          เฉพาะเจาะจง  ตลอดปีการศึกษา 

1.2 
กิจกรรม ระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

               1,200          เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนที่2 

1.3 
กิจกรรม ฐานข้อมูลดีมี
สารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

           ภาคเรียนที่2 

1.4 
กิจกรรม ที่สนองตามนโยบาย
ของหน่วยงาน 

                    -             ตลอดปีการศึกษา 

  รวม                4,015              

 
 
 
 
 



 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

ฝ่ายวิชาการ 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

1.1 
กิจกรรมแข่งขันทักษะศิลปะหัต
กรรม  

             346,000        เฉพาะเจาะจง  
 มี.ค.64-มี.ค.

65  

1.2 
กิจกรรมจัดซื้อแบบ ปพ. และ
อุปกรณ์  

               5,695          เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนที่1  

1.3 
กิจกรรมวัดผลประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน  

              26,350          เฉพาะเจาะจง  
 ต.ค.64.ม.ค.

65  

1.4 
กิจกรรมiรับนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 
และม.4  

            เม.ย 65  

1.5 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติลูกม่วงขาว
เพ่ือให้สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเข้าใหม่  

               2,920          เฉพาะเจาะจง  
 ภาคเรียนที่1  

 ภาคเรียนที่2  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.6 
 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  

               57,370        เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-64 

1.7 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ               101,000        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนที่2  

1.8 
กิจกรรมจัดการเรียนขั้นพ้ืนฐาน
ค่าหนังสือเรียน  

        

   
1,329,200  

เชิญชวน พ.ค 64 
 ค่าหนังสือ

เรียน  

1.9 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน            
 

 ภาคเรียนที่1  

 ภาคเรียนที่2  

1.10 

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ  
 -ค่ายวิทย์-คณิต  
 -ศึกษาดูงาน วิทย์-คณิต  
 -การอบรม-สัมมนา ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  

        

     
300,000      
เงินเก็บจาก
ห้องเรียน

พิเศษ  

เฉพาะเจาะจง  
 ภาคเรียนที่1

และ2  
  

1.11 
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 
IS  

               1,580          เฉพาะเจาะจง  
 ภาคเรียนที่1  

 ภาคเรียนที่2  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.12 กิจกรรมการจัดตารางสอน                 1,400          เฉพาะเจาะจง  
 ภาคเรียนที่1  

 ภาคเรียนที่2  

 2.โครงการบริหารจัดสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

2.1 
กิจกรรมพัฒนาสาระสนเทศฝ่าย
วิชาการ  

           
 ภาคเรียนที่1

และ2  

2.2 
 กิจกรรมนิเทศงานและประชุม
กลุ่มสาระ  

           
 ภาคเรียนที่1

และ2  

 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

3.1 กิจกรรม สอนดีมีสื่อใช้  
            

300,000  
        เฉพาะเจาะจง  

 ภาคเรียนที่1
และ2  

 รวม            337,945             504,370            

 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

1.1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ             
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.2 Science  Show                     8,095        เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.3 โครงงานวิทยาศาสตร์                   3,275        เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.4 จ าลองระบบนิเวศ             
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.5 เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต                 1,350          เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.6 ค่ายวิทยาศาสตร์                     300        เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.7 ชุดแฟชั่นโชว์จากเศษวัสดุเหลือใช้                 1,800          เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนที่ 1  

1.8 เยาวชนรุ่นใหม่  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม                     350        เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.9 อ่านดี มีสาระ              ภาคเรียนที่ 1  

1.10 หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์             
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.11 
สืบมรดกสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์
ต่อยอดภูมิปัญญาไทย  

                  205          เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.12 โครงการห้องเรียนสีเขียว                     900      
        
5,060  เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนที่ 1  

 กฟผ  

1.13 สะเต็มศึกษา                    415          เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

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

           
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.15 สัปดาห์วิทยาศาสตร์                 23,611       เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนที่ 1  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.16 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                 7,440          เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.17 วารสารวิทยาศาสตร์                 2,220          เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.18 เรือนสวนครัวลดโลกร้อน              ภาคเรียนที่ 1  

           กิจกรรมชุมนุม  

1.19 ชุมนุม Reset…to Zero 
            ตลอดปี

การศึกษา  

1.20 ชุมนุม Science Project                   4,400        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนที่ 1  

1.21 
ชุมนุมหนึ่งชุมนุม หนึ่งผลงาน
นักเรียน  

                 3,000        เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.22 ชุมนุม Creative Sci                   1,570        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนที่ 1  

1.23 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร                       70        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนที่ 1  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.24 ชุมนุมพฤกษศาสตร์โรงเรียน                   1,315        เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.25 
ชุมนุมประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง
และบังคับวิทยุ  

                 7,740        เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนที่ 1  

1.26 ชุมนุมดาราศาสตร์นอกห้องเรียน                   5,970        เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

2.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

2.1 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์  

               2,601             เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

2.2 สอนดีมีสื่อใช้                55,986          เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

3.โครงการสัมพันธ์ชุมชน  

3.1 กระทงปลอดมลพิษ                    330          เฉพาะเจาะจง   ภาคเรียนที่ 2  

 4.โครงการการบริหารจัดการสานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

4.1 Zero Waste School                    120            เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

4.2 
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

              
 ตลอดปี
การศึกษา  

4.3 
นิเทศงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

           
 ตลอดปี
การศึกษา  

 รวม               72,467               60,596               -                 -          5,060      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1.1 กิจกรรม คลินิกคณิตศาสตร์             
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.2 กิจกรรม  ติว O-NET ม.3              
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.3 กิจกรรม  ติว O-NET ม.6              
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.4 กิจกรรม MATH  CAMP                 38,600        เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนที่1  

กิจกรรมชุมนุม 

1.5 กิจกรรม  ชุมนุมซูโดกุ            
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.6 กิจกรรมชุมนุมคณิตคิดสนุก           
 

 ตลอดปี
การศึกษา  

1.7 กิจกรรมชุมนุม โอริกามิ                    120        เฉพาะเจาะจง 
 ตลอดปี
การศึกษา  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.8 
กิจกรรมชุมนุมลับสมองลอง
ปัญญา 

          
 

 ตลอดปี
การศึกษา  

1.9 
กิจกรรมชุมนุม 180 IQ 

                     75        เฉพาะเจาะจง 
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.10 
กิจกรรมชุมนุม คณิตคิดนอก
กรอบ  

           
 ตลอดปี
การศึกษา  

 2.โครงการ พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

2.1 พัฒนาปรับปรุงสวนคณิตศาสตร์             
 ตลอดปี
การศึกษา  

 3.โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

3.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม             
 ตลอดปี
การศึกษา  

3.2 กิจกรรมสอนดี มีสื่อใช้                    740          เฉพาะเจาะจง 
 ตลอดปี
การศึกษา  

 4.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

4.1 
กิจกรรมนิเทศการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  

           
 ตลอดปี
การศึกษา  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

4.2 
กิจกรรมประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  

                   90          เฉพาะเจาะจง 
 ตลอดปี
การศึกษา  

รวม                   830               38,795               -    
             
-    

             -        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1.1 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

           
 ภาคเรียนที่ 1 

และ 2 

1.2 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
วิชาภาษาอังกฤษ  1,260 

        เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนที่ 1  

1.3 กิจกรรมทักษะวิชาการ             
ภาคเรียนที่ 1 

และ 2 

1.4 
กิจกรรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
Boot Cammp  

                   808        เฉพาะเจาะจง 
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.5 กิจกรรม International Day                   5,975        เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนที่ 2  

1.6 กิจกรรมวันอาเซียน                     470        เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนที่ 1  

1.7 
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษา (วันคริสต์มาส)  

                 2,540        เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนที่ 1  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.8 กิจกรรมวัน Valentine                   1,300        เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนที่ 2  

1.9 กิจกรรมHalloween Day                   1,505        เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนที่ 2  

1.10 กิจกรรมวันตรุษจีน                   1,878        เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนที่ 2  

  กิจกรรมชุมนุม 

1.11 กิจกรรมชุมนุม ละครสั้น(Skits)            ภาคเรยีนที่ 1-2 

1.12 ชุมนุม DIY Style English                  2,475        เฉพาะเจาะจง ภาคเรยีนที่ 1-2 

1.13 
กิจกรรมชุมนุม ฝึกพูด
ภาษาอังกฤษ 

           ภาคเรยีนที่ 1-2 

1.14 กิจกรรมชุมนุม English for fun            ภาคเรียนที่ 1 

1.15 กิจกรรมชุมนุม ท่องเที่ยวเมืองจีน                  1,090        เฉพาะเจาะจง ภาคเรยีนที่ 1-2 

1.16 กิจกรรมชุมนุม ภาษาเมียนมาร์                    825        เฉพาะเจาะจง ภาคเรยีนที่ 1-2 

1.17 
กิจกรรมชุมนุม Cooking for 
Fun 

           ภาคเรยีนที่ 1-2 



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.18 กิจกรรมชุมนุม ปฐมพยาบาล            ภาคเรยีนที่ 1-2 

 2.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

2.1 
กิจกรรมนิเทศงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

           
 ตลอดปี
การศึกษา  

2.2 
กิจกรรมประชุมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
                   90          เฉพาะเจาะจง 

 ภาคเรียนที่ 1 
และ 2 

 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

3.1 กิจกรรม สอนดี มีสื่อใช้                 3,015          เฉพาะเจาะจง 
 ตลอดปี
การศึกษา  

 รวม                 4,365              18,866            

 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่             
 ก.พ.6ภ-ก.ค.

64  

1.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ                    750          เฉพาะเจาะจง 
 ก.พ.64-ส.ค.

64  

1.3 กิจกรรม1 นาท ี  มีประโยชน์             
 ก.พ.64-ก.พ.

65  

1.4 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน                11,200          เฉพาะเจาะจง 
 ก.พ.64-ก.พ.

65  

1.5 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
รายวิชาภาษาไทย  

           
 ก.พ.64-ก.พ.

65  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.6 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3, 6 (ติวO-NET)  

           
 ก.พ.64-ก.พ.

65  

1.7  กิจกรรมอ่านเวลาเช้าหน้าเสาธง             
 ก.พ.63-มี.ค.

64  
กิจกรรมชุมนุม 

1.8 
กิจกรรม ชุมนุม ประดิษฐ์สื่อ
ภาษาไทย  

                   635        เฉพาะเจาะจง 
 พ.ค.64-ก.พ.

65  

1.9 
กิจกรรมชุมนุมพัฒนาการอ่าน-
เขียน (LD)  

           
 พ.ค.64-ก.พ.

65  

1.10 กิจกรรมชุมนุมเกมภาษาไทย            
 พ.ค.64-ก.พ.

65  

1.11 กิจกรรม ชุมนุมร้องเล่นเป็นไทยๆ            
 พ.ค. 64-ก.พ.

65  

1.12 กิจกรรมชุมนุมห้องสมุด            
 พ.ค.64 - ก.พ.

65  

 2.โครงการ บริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

2.1 
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

           
 มี.ค.64-มี.ค.

65  

2.2 
กิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระ
ภาษาไทย  

           
 มี.ค.64-มี.ค.

65  

 3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

3.1 
กิจกรรมจัดสวนวรรณคดีผนัง
ความคิด  

           
 มี.ค.64-ม.ค.

65  

 4.โครงการ ส่งเสริมพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์  

4.1 กิจกรรมสอนดีมีสื่อใช้                 2,312          เฉพาะเจาะจง 
 มี.ค.64-มี.ค.

65  

 รวม  14,262                   635            

 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์             
 มิย.64-มีค. 

65  

1.2 กิจกรรมพุทธมามกะ          
         

2,050  
เฉพาะเจาะจง  ภาคเรียนที่1  

1.3 กิจกรรมตักบาตรทุกวันส าคญั          
           

340  
เฉพาะเจาะจง 

 มิย.64-มีค. 
65  

1.4 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา                 2,400          เฉพาะเจาะจง   ก.ค. 64  

1.5 กิจกรรมพบพระเวลาเพล          
         

4,590  
เฉพาะเจาะจง   ธ.ค. 64  

1.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                 3,250          เฉพาะเจาะจง  ส.ค 64  

1.7 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ                 3,250          เฉพาะเจาะจง  ธ.ค 64  

1.8 กิจกรรมสอบนักธรรม             
 ส่วนกลาง
ก าหนด  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

          กิจกรรมชุมนุม 

1.9 กิจกรรมชุมนุมดอกไม้ประดิษฐ์                   1,800        เฉพาะเจาะจง 
 มิย.64-มีค. 

65  

1.10 กิจกรรมชุมนุมนักเล่านิทาน                   1,461        เฉพาะเจาะจง 
 มิย.64-มีค. 

65  

1.11 กิจกรรมชุมนุมธนาคารโรงเรียน                     144        เฉพาะเจาะจง 
 มิย.64-มีค. 

65  

1.12 
กิจกรรมชุมนุมรักษ์ภูมิปัญญา
ไทย  

                 1,340        เฉพาะเจาะจง 
 มิย.64-มีค. 

65  

1.13 กิจกรรมชุมนุมฟุตบอล             
 มิย.64-มีค. 

65  

1.14 กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา             
 มิย.64-มีค. 

65  

 2.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

2.1 กิจกรรมประชุม/นิเทศกลุม่สาระ             
 มิย.64-มีค. 

65  

 3.โครงการส่งเสริม และปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

3.1 กิจกรรมสอนดีมีสื่อใช้                 2,276          เฉพาะเจาะจง 
 มิย.64-มีค. 

65  

 4.โครงการสัมพันธ์ชุมชน  

4.1 กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด          7,560  เฉพาะเจาะจง 
 ก.ค.64-ม.ค.

65  

4.2 กิจกรรมสลากภัต          3,000  เฉพาะเจาะจง      ธ.ค. 64  

 รวม  11,176               4,745  
  

17,540      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1.1 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  

                  914          เฉพาะเจาะจง 
 ภาคเรียนที่

1/2  

1.2 กิจกรรมรู้รักษ์วัฒนธรรมไทย                 4,130          เฉพาะเจาะจง 
 ภาคเรียนที่

1/2  

1.3 
กิจกรรมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม  

           
 ภาคเรียนที่

1/2  

1.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ  

               2,160          เฉพาะเจาะจง 
 ภาคเรียนที่

1/2  

1.5 
กิจกรรมดนตรีไทย                 8,500          เฉพาะเจาะจง 

 ภาคเรียนที่
1/2  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

    กิจกรรมชุมนุม 

1.6 กิจกรรมชุมนุมดนตรีสากล             
 ภาคเรียนที่

1/2  

1.7 กิจกรรมชุมนุมเย็บปักถักภูษา                   4,200        เฉพาะเจาะจง 
 ภาคเรียนที่

1/2  

 2.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

2.1 กิจกรรมนาฏสัมพันธ์ชุมชน                11,650          เฉพาะเจาะจง 
 ภาคเรียนที่

1/2  

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์ 

3.1 
ปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุดนตรี
สากล 

              13,400          เฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่1/2 

รวม 27,354                4,200            

 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1.1 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  

                  100          เฉพาะเจาะจง 
 ตลอดปี
การศึกษา  

1.2 
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
อาชีพ  

              16,835          เฉพาะเจาะจง 
 ตลอดปี
การศึกษา  

   กิจกรรมชุมนุม 

1.3  ชุมนุมเกษตร-ทักษะอาชีพ                     600        เฉพาะเจาะจง พ.ค.-64 

1.4 ชุมนุมงานช่าง                   4,400        เฉพาะเจาะจง พ.ค.-64 



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

  1.5 ชุมนุมคหกรรม             พ.ค.-64 

 
 1.6 ชุมนุมการแกะสลักผักและ
ผลไม ้  

                 3,000        เฉพาะเจาะจง พ.ค.-64 

 2.โครงการ บริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

2.1 
 2.1กิจกรรม นิเทศก ากับติดตาม
การปฏิบัติงาน  

            
 ตลอดปี
การศึกษา  

 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  

3.1 
กิจกรรมการสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร   

           
 ตลอดปี
การศึกษา  

3.2 กิจกรรม 1 ครู 1 วิจัย             
 ตลอดปี
การศึกษา  

3.3 
กิจกรรมออกแบบหน่วยและ
แผนการเรียนรู้  

           
 ตลอดปี
การศึกษา  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงิน
สมาคม    

 เงินอ่ืนๆ
ระบุ  

วิธีจัดหา 
ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

 4.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

4.1 กิจกรรม 1 สวน 1 กลุ่มสาระ                 2,400           เฉพาะเจาะจง 
 ตลอดปี
การศึกษา  

 5.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

5.1 กิจกรรม  สอนดีมีสื่อใช้                51,558          เฉพาะเจาะจง  
 ตลอดปี
การศึกษา  

 รวม               70,893                8,000         

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์            
ภาคเรียนที่1

และ2 

1.2 กิจกรรมกีฬาภายใน (เสลาเกมส์)                21,355         เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 64 

1.3 
กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อชิง
แชมป์ 

                 1,500         เฉพาะเจาะจง ส.ค. 64 

1.4 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาค 

               28,250         เฉพาะเจาะจง ก.ย.- พ.ย. 64 

1.5 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

                 4,800         เฉพาะเจาะจง 
ม.ค. – ก.พ. 

65 



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.6 
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชิง
แชมป์ประเทศไทย 

               26,470         เฉพาะเจาะจง 
ม.ค. – ก.พ. 

65 

1.7 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาธนาคาร
ออมสิน 

                 6,000         เฉพาะเจาะจง ม.ค. 65 

1.8 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ 

               34,000         เฉพาะเจาะจง พ.ย. 64 

1.9 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพและ
แก้ปัญหาสุขภาพ 

           พ.ค.- มิ.ย. 64 

1.10 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก                15,300         เฉพาะเจาะจง 
ภาคเรียนที่1

และ2 

กิจกรรมชุมนุม 

1.11 ชุมนุมเปตอง 
          

 
ตลอดปี

การศึกษา 



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.12 ชุมนุมวอลเลย์บอล 
          

 
ตลอดปี

การศึกษา 

1.13 ชุมนุมเซปักตะกร้อ            
ตลอดปี

การศึกษา 

2.โครงการบริหารจัดสถานศกึษาสู่มาตรฐานสากล 

2.1 
กิจกรรมนิเทศงานและประชุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  

                  195           เฉพาะเจาะจง 
 ภาคเรียนที่1

และ2  

 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

3.1 กิจรรมสอนดี มีสื่อ                53,625           เฉพาะเจาะจง 
 พ.ค. – มิ.ย. 

64  

 รวม               53,820             137,675            

 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ งานแนะแนว 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

1.1 มอบทุนการศึกษา               ภาคเรียนท่ี 1   

1.2 ปัจฉิมนิเทศน้องส่งพ่ี ม.3,ม.6              ก.พ 65  

1.3 รับประกาศนียบัตร ม.3,ม.6              เม.ย 65  

1.4 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน  

           
 ภาคเรียนท่ี 1 

และ 2  

1.5 ชุมนุม YC                   2,855        เฉพาะเจาะจง 
 ภาคเรียนท่ี 1 

และ 2  

 2.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

2.1 สอนดีมีสื่อใช้                 4,843          เฉพาะเจาะจง 
 พ.ค.64 – มี.ค.

65  

 3.โครงการสัมพันธ์ชุมชน  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

3.1 ระดมทุนทรัพย์             
 พ.ค.64 – มิ.ย.

64  

3.2 แนะแนวศึกษาต่อระดับ ป.6,ม.3             
 ม.ค. 65 – ก.พ. 

65  

 4.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

4.1 นิเทศงานแนะแนว             
 ภาคเรียนท่ี 1 

และ 2  
 รวม                 4,843                2,855-                 -                 -               -        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

1.1 
 100 ค าถาม 100 ค าตอบจาก
สารานุกรมไทย  

           
 มิ.ย. 64– ม.ค. 

65  

1.2 
แข่งขันตอบค าถามสารานุกรม
ไทย  

                   150        เฉพาะเจาะจง 
 พ.ค. 64 – ส.ค.

64  

1.3 ตะกร้าหนังสือ             
 มิ.ย. 64– ม.ค. 

65  

1.4 บรรณารักษ์อาสา             
 มิ.ย. 64– ม.ค. 

65  

1.5 ยุวบรรณารักษ์                     150        เฉพาะเจาะจง 
 พ.ค. 64 – ส.ค. 

64  

1.6 ส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า                32,140          เฉพาะเจาะจง 
 มิ.ย. 64– ม.ค. 

65  

1.7 สัปดาห์ห้องสมุด                 900      เฉพาะเจาะจง 
 พ.ค. 64 – ส.ค. 

64  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.8 สายใยแห่งความรู้             
 มิ.ย. 64– ม.ค. 

65  

1.9 ห้องสมุดดิจิทัล                10,000          เฉพาะเจาะจง 
 มิ.ย. 64 – ก.พ.

65  

1.10 อ่านดีดี  มีรางวัล             
 มิ.ย. 64– ม.ค. 

65  

 2.โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

2.1 
จัดมุมเฉลิมพระเกียรติและปรับ
ภูมิทัศน์ห้องสมุด  

           
 มิ.ย. 64– ม.ค. 

65  

 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

3.1 ปรับปรุงและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์                 4,005          เฉพาะเจาะจง 
 มิ.ย. 64 -  ม.ค. 

65  

 4.โครงการสัมพันธ์ชุมชน  

4.1 ครอบครัวรักการอ่าน                   1,500        เฉพาะเจาะจง  พ.ค 64  

4.2 
มอบความรักให้ลูก มอบหนังสือ
ให้  

            พ.ค 64  

4.3 ย่ามความรู้สู่ชุมชน             
 มิ.ย. 64– ม.ค. 

65  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

   รวม  46,145                1,800             900               -                 -        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

 1.โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์  

1.1 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์          
       

22,620  เฉพาะเจาะจง 
 ปีการศึกษา  

2564  
 (บกศ.)  

1.2 
กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

        
       

60,000  เฉพาะเจาะจง 
 ปีการศึกษา  

2564  
 (บกศ.)  

1.3 
กิจกรรมปรับปรุงระบบแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์  

  
             66,500  

      เฉพาะเจาะจง 
 ปีการศึกษา  

2564   (ICT)  

1.4 กิจกรรมสอนดี มีสื่อใช้                 1,120          เฉพาะเจาะจง 
 ปีการศึกษา  

2564  

 2.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  



ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

2.1 
กิจกรรมชุมนุมออกแบบ
เทคโนโลยี 

           
ปีการศึกษา  

2564 

2.2 
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์
หรรษา 

           
ปีการศึกษา  

2564 

   รวม                 1,120               66,500               -                 -    
       

82,620  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
ฝ่ายวิชาการ งานลูกเสือ 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1    รอค านวณจ่ายจริง             เฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2 

1.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2    รอค านวณจ่ายจริง             เฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2 

1.3 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.3    รอค านวณจ่ายจริง             เฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่2 

1.4 กิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี   3,800.00        เฉพาะเจาะจง 25 พย 64 

1.5 กิจกรรม พิธีทบทวน            1 กค 64 

รวม                     -                3,800.00               -                 -                 -        

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

ฝ่ายวิชาการ งานยุวกาชาด 

ล าดับ  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 เงินอุดหนุน  
 ประเภทการจัด  

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 เงินรายได้
สถานศึกษา  

 เงินสมาคม    
 เงินอ่ืนๆ

ระบุ  
วิธีจัดหา 

ระยะเวลาใน
การจัดซื้อจัด

จ้าง 

1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 

1.1 พิธีรับน้องยุวกาชาด            
ก.พ. 64-23 มิ.ย. 

64 

1.2 
กิจกรรม พิธีเข้าประจ าหมู่ยุว
กาชาด ม.1 

           
ก.พ. 64-2 ก.ค. 

64 

1.3 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย 

             4,000.00        เฉพาะเจาะจง ก.พ. 64-ก.พ.65 

1.4 
กิจกรรม แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

             6,600.00        เฉพาะเจาะจง 
ก .พ. 64-4 ก.พ.

65 

1.5 
กิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมยุว
กาชาด 

           ก.พ. 64-ก.พ. 65 

2.โครงกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

2.1 
กิจกรรม ประชุม/นิเทศงานยุว
กาชาด 

           
ก.พ. 64-ก.พ.65 

รวม                     -             10,600.00               -               -              -        



 


