
มฐ.งานประกันฯ กลยุทธ์ งบท่ีได้รับจัดสรร 

ภายใน สถานศึกษา  ปี กศ.2563

1 กลุ่มบริหารงบประมาณ 150,000
1.1 โครงการพัฒนาระบบริหารงบประมาณและแผนงาน มฐ. 2 ข้อท่ี 2 ครูเกสรี 150,000
   1.1.1 กิจกรรมการพัฒนาส านักงาน ครูสิริพร

   1.1.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี ครูเกสรี

   1.1.3 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานพัสดุ ครูศิริรัตน์

   1.1.4 กิจกรรมการพัฒนางานแผนงาน ครูอนุศรา

2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 60,000

2.1 โครงการบริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล มฐ. 1,2 ข้อท่ี 2 ครูกนกพร 60,000

2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มฐ. 1,2 ข้อท่ี 4 ครูกนกพร 1,300,000 *งบรายจ่ายก่อนฯ

     (จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา)

2.3 โครงการอบรมครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 2 ครูยุพิน 120,000    *งบรายจ่ายก่อนฯ

2.4 โครงการศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มฐ. 1,2 ข้อท่ี 2 ครูยุพิน 280,000              *งบอ่ืนๆ

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา มฐ. 1,2 ข้อท่ี 1,2 ครูเจริญพงษ์ 50,000                *งบอ่ืนๆ

2.6 โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับครูและเตรียมความพร้อม มฐ. 2 ข้อท่ี 2 ครูนพวรรณ 2,600                  *งบอ่ืนๆ

     ในการสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา(CEFR)

3 กลุ่มบริหารท่ัวไป 310,000
3.1  โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ มฐ.  2 ข้อท่ี 4,5 ครูภราดร 220,000

      ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

3.2  โครงการพัฒนางานธุรการสารบรรณ มฐ. 2 ข้อท่ี 5 ครูสัจจา 30,000

3.3  โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา มฐ. 2,3 ข้อท่ี 1,3 ครูปริวัตร 13,000

3.4  โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน มฐ. 1,2 ข้อท่ี 1,2,3,4,5 ครูวานิช 10,000

3.5  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มฐ. 1,2 ข้อท่ี 5 ครูอรทัย 3,000

3.6  โครงการงานห้องพยาบาล มฐ. 1,2 ข้อท่ี 5 ครูอรทัย 4,000

3.7  โครงการคุ้มครองผู้บริโภค มฐ. 2 ข้อท่ี 1 ครูศิรินันท์ 2,000

3.8  โครงการธนาคารโรงเรียน มฐ. 1 ข้อท่ี 3 ครูณัฐปภัสร์ 4,000

3.9  โครงการโรงเรียนสัมพันธ์ชุมชน มฐ. 2 ข้อท่ี 5 ครูภูวนัย 10,000

3.10 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มฐ. 2 ข้อท่ี 5 ครูชลดา 2,000

3.11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน มฐ. 1,2 ข้อท่ี 3 ครูเกสรี 3,000
3.12 โครงการดุริยางค์สัมพันธ์ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูนิลรัตน์ 4,000

3.13 โครงการปรับปรุงดูแลสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียน มฐ. 2 ข้อท่ี 4,5 ครูปราโมทย์ 5,000

          โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ท่ี กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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3.14  โครงการการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนด้วย ICT มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูอนิรุทธ์ิ 70,000   *งบก.พัฒนาผู้เรียน

3.15 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจัดท าระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูอนิรุทธ์ิ
846,000   *งบระดมทรัพยาฯ

3.16  โครงการโรงอาหารสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน มฐ. 2 ข้อท่ี 5 ครูทัศนีย์ 10,000             *งบร้านค้า

4 กลุ่มบริหารวิชาการ 760,000
4.1 ส ำนักงำนวิชำกำร 398,000
4.1.1  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ มฐ. 3 ข้อท่ี 1,2 ครูเจนจิรา 250,000

4.1.2  โครงการพัฒนาส านักงานวิชาการ มฐ. 2 ข้อท่ี 1,2,3 ครูชลดา 45,000

4.1.3  โครงการพัฒนางานทะเบียน มฐ. 3 ข้อท่ี 4 ครูอาภาภรณ์ 20,000

4.1.4  โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล มฐ. 3 ข้อท่ี 1 ครูอนุสรา 30,000

4.1.5  โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูอนิรุทธ์ 15,000

4.1.6  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,2,3,4,5 ครูอดิภา 9,000

สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดและรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

4.1.7  โครงการการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูชลดา 1,000

4.1.8  โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาสู่มืออาชีพ มฐ. 2 ข้อท่ี 2,3 ครูกัญญา 5,000

4.1.9 โครงการการรับสมัครนักเรียน รับรายงานตัว รับมอบตัว มฐ. 3 ข้อท่ี 4 ครูอาภาภรณ์ 15,000

        ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

4.1.10 โครงการบริการงานหลักสูตรโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูอนิรุทธ์ 5,000

4.1.11 โครงการจิตอาสา มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูปวงไทย 3,000

4.1.12  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มฐ. 2,3 ข้อท่ี 1,2,3,5 ครูรัตนาภรณ์ 20,000     *งบรายจ่ายก่อนฯ

4.1.13 โครงการกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน มฐ. 2 ข้อท่ี 2 ครูชินพัฒน์ 50,000     *งบรายจ่ายก่อนฯ

4.1.14 โครงการหนังสือน่าอ่าน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูอโนชา 60,000     *งบรายจ่ายก่อนฯ

4.1.15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูชลดา 20,000     *งบรายจ่ายก่อนฯ

         (ศาสตร์พระราชา)
4.1.16  โครงการส่งสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มฐ. 3 ข้อท่ี 1,2,4 ครูชลดา 104,800  *งบก.พัฒนาผู้เรียน

4.1.17  โครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูชลดา 160,000  *งบก.พัฒนาผู้เรียน

          โคโรนา 2019(COVID-19)

4.1.18  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้
          และกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ OPEN HOUSE มฐ. 3 ข้อท่ี 1,2,3 ครูนพวรรณ 70,000    *งบก.พัฒนาผู้เรียน

4.1.19  โครงการทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มฐ. 1 ข้อท่ี 1,4 ครูชินพัฒน์ 450,000  *งบก.พัฒนาผู้เรียน

4.1.20  โครงการค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูชินพัฒน์ 220,000  *งบก.พัฒนาผู้เรียน
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4.1.21  โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษา มฐ. 1 ข้อท่ี 3 ครูเมตตา 70,000   *งบก.พัฒนาผู้เรียน

           ข้ันพ้ืนฐานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  (O-NET)

4.1.22 โครงการกีฬาสีภายใน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูศิริรัตน์ 230,000  *งบก.พัฒนาผู้เรียน

4.1.23  โครงการพัฒนา 1 รร. 1 อาชีพ มฐ. 2,3 ข้อท่ี 1,2,3,5 ครูชลดา 20,000  *งบส่งเสริมอาชีพ:สร

4.1.24  โครงการท าบัตรประจ าตัวนักเรียนส าหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2563 มฐ. 2,3 ข้อท่ี 3,4 ครูอนิรุทธ์ 8,100                *งบอ่ืนๆ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  8  กลุ่มสำระ 305,750
4.2.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 28,000
4.2.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 2 ครูพิมพ์ใจ 28,000

      - วันภาษาไทย

       - วัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุส านักงาน

4.2.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ 28,000
4.2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,2,3,4 ครูกรชวัล 28,000

          การเรียนรู้คณิตศาสตร์

      -สัปดาห์คณิตศาสตร์

      -นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

      - จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ

     - ซ่อมแซมและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์

     - พัฒนาห้องศูนย์คณิตศาสตร์

4.2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 51,750
4.2.3.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูอันชุลี 41,750

     - กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

      - การจัดซ้ือจัดจ้างการท าส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

     - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

       (วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงานและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์)

     - การจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

    - การจัดท าส่ือการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,4 ครูอนิรุทธ์ 10,000

     - วัสดุท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

4.2.3.2 โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
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4.2.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 28,000
4.2.8.1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3 ครูวานิช 27,000

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

         กิจกรรมอาเซียนศึกษา 2,000

       - วัสดุส านักงาน ส่ือการเรียนการสอน 20,000

        -ซ่อมบ ารุง วัสดุส านักงาน คอมพิวเตอร์ 5,000

4.2.8.3 โครงการสืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3 ครูวานิช 1,000

          ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.2.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ 33,000
4.2.4.1  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูศิริรัตน์ 33,000

       ●  กิจกรรมพัฒการเรียนการสอน ( อุปกรณ์กีฬา วัสดุส านักงาน)

4.2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ 49,000

4.2.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูอภิรักษ์ 49,000

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

        - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์

        - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย

        - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล

             *ฝึกซ้อมวงโยธวาฑิต วงดนตรีลูกทุ่ง เพ่ือให้การบริการชุมชน

              *ซ่อมอุปกรณ์ดนตรีสากล

              *พัฒนาเคร่ืองแต่งกายนักเรียนวงโยธวาฑิต

        - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย

4.2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 60,000
4.2.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มการงานอาชีพฯ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 60,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานประดิษฐ์ ครูทัศนีย์ 4,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  เขียนแบบ ครูฉัตรมงคล 4,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานเกษตร ครูรัตนาภรณ์ 4,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานเกษตร ครูเจนจิรา 3,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานเกษตร ครูวิรัตน์ 2,500

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานธุรกิจ ครูปิยะดา 3,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานธุรกิจ ครูกัญญ์ณัฐ 2,500
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     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานธุรกิจ ครูวุฒิชัย 2,500

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานไฟฟ้า ครูภราดร 4,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานสารสนเทศ ครูชลดา 3,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานห้องสมุด ครูอโนชา 2,500

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานช่างยนต์ ครูศุภชัย 4,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานคหกรรม ครูศิรินันท์ 3,500

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานคหกรรม ครูบุษราภรณ์ 3,500

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานประดิษฐ์ ครูวิภา 3,000

     กิจกรรม“นิเทศติดตามการสอน” ครูชลดา 1,000

     กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ครูชลดา 10,000

4.2.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำต่ำงประเทศ 28,000
4.2.7.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 3,4 ครูวารี 28,000

     - ผลิตส่ือนวัตกรรมและงานวิจัยครูในกลุ่มสาระฯ

4.3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 56,250
4.3.2  โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี มฐ. 1,3 ข้อท่ี 4 ครูชินพัฒน์ 5,000

        สามัญรุ่นใหญ่

            กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือฯ

            กิจกรรมวันวชิราวุธ

4.3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (งานกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร) มฐ. 3 ข้อท่ี 1,4 ครูภูวนัย 7,000

          - สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ การฝึกภาคปกติ การฝึกภาคสนาม

          - จัดอบรมนักศึกษาวิชาทหารตราตร

4.3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,2,4 ครูเมตตา 24,250

     - กิจกรรมไหว้ครู

      - กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่ร้ัวมหาวิทยาลัย

      - กิจกรรมติว Gat พิชิตฝัน

      - กิจกรรมแรงเสริม..เพ่ิมก าลังใจ (มอบรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีได้โควตาเข้ามหาวิทยาลัย

         และจัดท าป้ายไวนิล)

      - กิจกรรมฝึกงานหน่วยงานราชการ

      - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันม.3และม.6

      - การจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ/การซ่อมบ ารุง
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4.3.5 กิจกรรมห้องสมุด

 4.3.5.1 โครงการห้องสมุดขุมความรู้ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูอโนชา 20,000

            กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

            กิจกรรมวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

            กิจกรรมวารสาร/หนังสือพิมพ์

5  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 120,000

5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน มฐ. 1,2 ข้อท่ี 3 ครูสมเกียรติ 23,300

5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสภานักรียน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูชวลิต 18,900

       -กิจกรรมประกวดดาวเดือน

       -กิจกรรมสภานักเรียน

        กิจกรรมตามนโยบายสภา

       -กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน

       -กิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน

       -กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

5.3 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูศุภณัฐ 5,000

5.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูปราโมทย์ 15,000

       -กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

       -กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด

       - กิจกรรมสุ่มตรวจปัสวะกลุ่มเส่ียง

5.5 โครงการรณรงค์การขับข่ีปลอดภัยและการจราจร มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูทัศนัย 1,500

5.6 โครงการ To Be Number One มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3 ครูกัญญณัฐ 3,000

5.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มฐ. 1,2 ข้อท่ี 4,5 ครูกิตติชัย 53,300

         - เอกสารระบบคัดกรอง

         -การประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง

         -งานครูท่ีปรึกษาและกิจกรรมโฮมรูม

         -การเย่ียมบ้านนักเรียน    **หัวละ 30 บาท

         -วัสดุส านักงาน

5.8 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ มฐ. 2 ข้อท่ี 1,2,5 ครูชวลิต 20,000     *งบรายจ่ายก่อนฯ

5.9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดี มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูสมเกียรติ 40,000    *งบก.พัฒนาผู้เรียน

     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


