
สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ครั้งที่ ๑ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
๑ โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ     

กิจกรรมที่ ๑  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
วันคริสต์มาส กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๓,๐๐๐ (อ) 3,000 - 
ค่ายภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑๕,๐๐๐ (พ) 15,000 - 
วันพ่อแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑,๐๐๐ (พ) 1,000 - 
วันขึ้นปีใหม่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑,๕๐๐ (พ) 1,500 - 
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๓,๐๐๐ (อ) ๓,๐๐๐ - 
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๔,๐๐๐ (อ) ๔,๐๐๐ - 
ฝึกทักษะดนตรีสากล กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๓๔,๘๙๐ (อ) ๓๔,๘๙๐ - 
กีฬาภายใน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๒๑,๐๐๐ (อ) - ๒๑,๐๐๐ 
กีฬาภายนอก กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑๐,๐๐๐ (พ) ๑๐,๐๐๐ - 
จัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์กีฬา กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑๐,๐๐๐ (อ) 5,000 5,000 
ฝึกทักษะการสอนวิชาการงานอาชีพ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๓,๐๐๐ (อ) ๓,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 



ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
๑ โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
การบริหารจัดการเรียนรวม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๒,๐๐๐ (พ) 2,000 - 
การนิเทศภายใน กลุ่มบริหารงานวิชาการ -   
การพัฒนางานทะเบียนนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๓,๐๐๐ (อ) ๓,๐๐๐ - 
การพัฒนาระบบแนะแนวในโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๒,๕๐๐ (พ) ๒,๕๐๐ - 
การแนะแนวเชิงรุก กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๒,๕๐๐ (พ) ๒,๕๐๐ - 
เปิดบ้านศรีจันทร์ (open house) กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๕,๐๐๐ (พ) ๕,๐๐๐ - 
วันแห่งความส าเร็จและปัจฉิมนิเทศ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๔,๐๐๐ (พ) ๔,๐๐๐ - 
งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๒,๕๐๐ (อ) ๒,๕๐๐ - 
พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑,๐๐๐ (อ) ๑,๐๐๐ - 
การจัดป้ายนิเทศและส่งเสริมรักการอ่าน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๒,๕๐๐ (พ) ๒,๕๐๐ - 
จัดซื้อวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๔,๐๐๐ (พ) ๔,๐๐๐ - 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑,๐๐๐ (อ) ๑,๐๐๐ - 

๒ โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ๑,๒๐๐ (อ) ๑,๒๐๐ - 
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาวัสดุที่จ าเป็นสนับสนุนการเรียนการสอนและ
ซ่อมแซมส านักงานให้มีความปลอดภัย 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ (อ) ๑๓๐,๐๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๓ บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ (อ) ๑๙๐,๐๐๐ - 
 

 

 



ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
๓ โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑๓๐,๐๐๐ (อ) ๑๓๐,๐๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๒ สร้างขวัญและก าลังใจในส านักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ๕,๐๐๐ (อ) ๕,๐๐๐ - 
๔ โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบงานธุรการ 
การซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๔,๐๐๐ (อ) ๔,๐๐๐ - 
การบ ารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๓,๐๐๐ (อ) ๓,๐๐๐ - 
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๓,๕๐๐ (อ) ๓,๕๐๐ - 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ในโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๖,๐๐๐ (อ) - ๖,๐๐๐ 
ส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียนด้านการดูแลรักษาความสะอาดสุขาภิบาล
ให้ถูกสุขลักษณะ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๕,๐๐๐ (อ) ๕,๐๐๐ - 

อย. น้อย กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๑,๐๐๐ (พ) ๑,๐๐๐ - 
กิจกรรมที่ ๔   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๖,๐๐๐ (พ) ๖,๐๐๐ - 
เยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๕,๐๐๐ (พ) ๕,๐๐๐ - 
อบรมกฎหมายจราจร กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๕๐๐ (พ) ๕๐๐ - 
ขับข่ีปลอดภัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๕๐๐ (พ) ๕๐๐ - 

 

 

 



ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
๔ กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค านิยมอันพึงประสงค์ 

การรณรงค์ต้านการทุจริตและการคอรับชัน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๒,๐๐๐ (พ) ๒,๐๐๐ - 
ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๑๕,๕๐๐ (พ) ๑๕,๕๐๐ - 
กิจกรรมที่ ๖ สร้างพลังป้องกันยาเสพติดและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
โรงเรียนสีขาว กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๑,๐๐๐ (พ) ๑,๐๐๐ - 
Gen Z อาสาน าพาปลอดสุราและบุหรี่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๕,๐๐๐ (พ) ๕,๐๐๐ - 
To  Be  Number One กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ (พ) - ๑๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๗  การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัย 
ปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๙,๐๐๐ (อ) ๙,๐๐๐ - 
กิจกรรม Zero Waste School กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๒,๐๐๐ (พ) ๒,๐๐๐ - 
อบรมและป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๑,๐๐๐ (พ) ๑,๐๐๐ - 
สถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๕,๐๐๐ (อ) ๕,๐๐๐ - 

๕ โครงการพัฒนางานในโครงการพระราชด าริ 
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๘,๐๐๐ (พ) ๘,๐๐๐ - 
สถานศึกษาพอเพียง กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑๐,๐๐๐ (พ) ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มบริหารงานวิชาการ -   
สอบธรรมศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ -   

 

 

 

 



ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
๖ โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ติวโอเน็ต กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๗,๕๔๐ (พ) ๒๗,๕๔๐ - 
ทัศนศึกษา   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๙๐,๐๑๐ (พ) - ๙๐,๐๑๐ 
ค่ายพักแรมลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๐,๐๐๐ พ) ๒๐,๐๐๐ - 
วันมหาธีรราชเจ้า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑,๐๐๐ (พ) ๑,๐๐๐ - 
พัฒนางานกิจการลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕,๐๐๐ (พ) ๕,๐๐๐ - 
การสอนทางไกลในสถานการณ์ Covid – ๑๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๘,๔๙๒ (พ) ๒๘,๔๙๒ - 
ส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๔,๕๐๐ (พ) ๒๔,๕๐๐ - 
ค่ายวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๕,๐๐๐ (พ) ๑๕,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๙๐๗,๑๓๒ 770,122 137,010 
 


