
ตารางติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม  2563 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ   ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย คงเหลือ   สถานะ   

    
อุดหนุนราย

หัว 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้

สถานศึกษา     ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

รอ
ด าเนินการ 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

ครูเฉลิมศักดิ ์                 
   1.1 กิจกรรมพัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ครูเฉลมิศักดิ ์ 2,000     0 2,000 
     

   1.2 กิจกรรมพัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 

ครูปฐมาวด ี 2,000     0 2,000 
     

   1.3 กิจกรรมพัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ครูณัฐนร ี 2,000      1,234  766 
     

        1) นักข่าววิทยาศาสตร ์                   
        2) 1 กลุ่ม 1 ผลิตภณัฑ์ (OGOP)                   
        3) วิทยาศาสตร์สญัจร                   
   1.4 กิจกรรมพัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ครูเกรยีงศักดิ ์ 2,000     2,000 0 
     

   1.5 กิจกรรมพัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ครูพรสรวง 2,000     0 2,000 
     



โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ   ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย คงเหลือ   สถานะ   

    
อุดหนุนราย

หัว 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้

สถานศึกษา     ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

รอ
ด าเนินการ 

   1.6 กิจกรรมพัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี

ครูวิมลพรรณ 2,000      1,175  825 
     

   1.7 กิจกรรมพัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

ครูเปรมรัศม ี 2,000     580  1,420  
     

   1.8 กิจกรรมพัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษา 

ครูพนม 2,000      1,993  7 
     

   1.9 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหอ้งสมุดมีชีวิต และกิจกรรม
สัปดาหร์ักการอ่าน 

ครูวารณุ ี 5,000     4,636 364 
     

   1.10 กิจกรรมนิทรรศการทางวชิาการ ครูเฉลมิศักดิ ์     7,000          
   1.11 กิจกรรมโครงการโรงเรยีนประชารัฐ (มัคคเุทศก์น้อย) ครูพรสรวง     80,000  47,600  32,400      
   1.12 กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครูชญานนท์ 70,000      79,684   -9,684       

   1.13 กิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน (O-NET) 
ครูณัฐญิา

ภรณ ์
                

   1.14 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยและการ
ประกอบอาชีพ 

ครูนรินทรา 10,000      5,000   5,000  
     

   1.15 กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ ครูนรินทรา     51,000 51,000 0      
   1.16 โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล                   
                    
2. โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งความพอเพียง ครูวิมล                 
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   2.1 กิจกรรมโรงเรยีนวิถีพุทธช้ันน า  ครูวิมล   45,000   0 45,000     

   2.2 กิจกรรมโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ครูวิมล 12,000     0 12000      
   2.3 กิจกรรมค่ายร้อยดวงจิต ศษิย์ ช.ษ. ครูเกรยีงศักดิ ์ 3,500     0 3,500     

   2.4 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมไทย 

ครูเกรยีงศักดิ ์   2,000   0 2,000 
     

   2.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ครูเกรยีงศักดิ ์   1,000   0 1,000      
   2.6 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสขีาว  ครูพนม 2,000     0 2,000      
   2.7 กิจกรรมอนามยัโรงเรียน ครูปฐมาวด ี     3,000 0 3,000      
   2.8 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูพนม 30,000     0 30,000     

   2.9 กิจกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  ครูณัฐนร ี                 
     1) กิจกรรม 5ส ครูวิสุทธ์ิ 20,000     0 20,000      
     2) กิจกรรมธนาคารขยะ ครูปภาภรณ ์                 

     3) กิจกรรมปุ๋ยมลูไส้เดือน 
ครูณัฐญิา

ภรณ ์
                

     4) กิจกรรมปุ๋ยหมัก ครูณัฐนร ี                 
     5) กิจกรรมโรงเรียนไร้ถังขยะ ครูณัฐนร ี                 
   2.10 กิจกรรมส่งเสิรมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศลิปะ การ
แสดง 

ครูเปรมรัศม ี 3,000     7,000 -4,000      



โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ   ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย คงเหลือ   สถานะ   
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   2.11 กิจกรรมค่ายเยาวชน“คนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนสจุริต ครูเกรยีงศักดิ ์   6,000           

   2.12 โครงการเต้นเปลีย่นชีวิต 
ครูวิมล/ครู

พนม 
    40,000  32,000   8,000  

     
                    
                    
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ผอ.สุชาต ิ           
      

   3.1 กิจกรรมพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ผอ.สุชาต ิ 3,000     0 3,000 
    

   3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ครูเปรมรัศม ี 3,000     0 3,000      
   3.3 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่มงานวิชาการ ครูวิลาวลัย ์                 
     1) งานบริหารส านักงาน (วิชาการ + แนะแนว)       75,000 42,106  32,894        
     2) กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้     44,000   42,900  1,100       
     3) กิจกรรมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ครูนรินทรา     14,000   14,000      
                    
   3.4 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ครูวิสุทธ์ิ                 
     1) งานบริหารส านักงาน (บรหิารทั่วไป+กิจการนักเรียน)   10,000     0 1,000      
     2) งานโสตทัศนปูกรณ ์ ครูศิระ 20,000     0 20,000      
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     3) งานยานพาหนะ (ค่าน้ ามัน , ค่าซ่อมบ ารุง) ครูวิสุทธ์ิ 160,000     31,987 
 

128,012.94       
     4) งานชุมชนสัมพันธ์       3,000 700 2,300      
                    
   3.5 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่มงานอ านวยการ ครูพรสรวง                 
     1) บริหารส านักงาน (ธุรการ+บุคคล)   70,000     19,620  50,380       
     2) ครูศลิปะ (9,000+450) x 2    18,900              
     3) เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด (8,500+425) x 12   107,100      21,420   85,680       
     4) ยาม (6,000+300) x 12   75,600      15,120   60,480       
     5) นักการภารโรง (8,500+425) x 12   107,100      21,420   85,680       
     6) แม่บ้าน 350 x 20 x 12   84,000      16,800   67,200       

     7) ครสูอนภาษาจีน (9,000+450) x 12       113,400 
 

22,680.00  
 90,720  

     

     8) ครูชาวต่างชาติ (30,000+750) x 10       307,500 
 

61,500.00  
 246,000  

     
     9) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ                  
                    
   3.6 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่มงานงบประมาณ ครูสุพรรณ ี                 
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1) งานบริหารส านักงาน ครูเมวิกา 5,000     0 5,000      
2) งานบริหารสินทรัพย์และงานพัสดุ (จัดหาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์) 

ครูอัยลดัดา 70,000      15,600   54,400  
     

3) กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์ , ค่าน้ ามัน
ตัดหญา้ , ค่าไปรษณียากร , ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเวปไซต์
โรงเรียน) 

ครูปภาภรณ ์           
      

   - ค่าไฟฟ้า   300,000   48,000          
  - ค่าโทรศัพท์   6,000              
   - ค่าน้ ามันตัดหญ้า   7,000     4,500 2,500      
   - ค่าไปรษณียากร   4,000              
   - ค่าจดทะเบยีนเว็บไซต ์   2,100              
                    
   3.7 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่มงานแผนและประกัน
คุณภาพ 

ครูณัฐนร ี           
      

        1) งานบริหารส านักงาน ครูณัฐนร ี 3,000     435  2,565       
        2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครูเปรมรัศม ี 2,000              
        3) ควบคุมภายใน ครูณัฐนร ี                
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   3.8 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรเทยีบเคียงมาตรฐานสากล ครูเฉลมิศักดิ ์ 1,000     0 1,000      
   3.9 กิจกรรมเพิม่พูนศักยภาพครู ครูอุมาวส ี 60,000     18,630  41,370       
   3.10 กิจกรรมการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูชญานนท์ 1,000              
   3.11 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และน่าอยู ่

ครูวิสุทธ์ิ 200,000      47,097   152,903  
     

   3.12 กิจกรรมส่งเสรมิการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแหล่ง ครูวิสุทธ์ิ 100,000              
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษา                   
   3.13 กิจกรรมประชาสัมพันธ ์ ครูนันทิดา     15,000  1,300   13,700       
   3.14 กิจกรรมการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ผอ.สุชาต ิ 3,000              
    1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
    2) คณะกรรมการชมรมครูผู้ปกครองโรงเรยีนชัยเกษมวิทยา                   
    3) คณะกรรมการมูลนิธินฤมล นภาลัย วสิุทธิชัยกิจ                   
    4) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย                   
    5) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน                   
    6) ประชุมศิษย์เก่า                   
    7) ประชุมโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มชัยเกษม                   
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4. โครงการยกระดับผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามศักยภาพ
บนพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

ครูพรสรวง           
      

   4.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ครูพรสรวง     3,000 0 3,000 
     

    1) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการจัดการเรยีนรู้แบบ 
Active Learning 

ครูวิลาวลัย ์           
      

    2) จัดท าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ Active Learning ครูวิลาวลัย ์                 
    3) กิจกรรมประกวดการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูวิลาวลัย ์                 
 (ประกวดสื่อ ประกวดผลงานทางวิชาการของครู)                   
    4) กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

ครูวิลาวลัย ์           
      

    5) จัดท า ID Plan ครูอุมาวส ี                 
    6) จัดท าวิจัยช้ันเรียน ครูวิลาวลัย ์                 
                    
   4.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู ้

ครูศิวลักษณ ์   20,000       
     

    1) การสร้างสื่อด้วย Google app , DLIT , ห้องเรียนประชา
รัฐ 

            
      



โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ   ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย คงเหลือ   สถานะ   

    
อุดหนุนราย

หัว 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้

สถานศึกษา     ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

รอ
ด าเนินการ 

    2) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ                   
                    
   4.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ครูนรินทรา                 
      1)  มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ( 330 x 90 )     29,700   

 121,700  0 

     
      2)  มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ( 330 x 87 )     28,710        
      3)  มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ( 330 x 90 )     29,700        
      4)  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ( 400 x 56 )     22,400        
      5)  มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ( 400 x 38 )     15,200        
      6)  มัธยมศึกษาปีท่ี  6 ( 400 x 42 )     16,800   16,800 0      
                    
   4.4 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ครูวิสุทธ์ิ                
      1) สานสายใยครศูิษย ์                   
      2) เยี่ยมบา้นนักเรียน                   
                    
   4.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน (ลูกเสือ เนตรนารี อาสากาชาด 
นศท.) 

ครูนรินทรา           
      

      1)  มัธยมศึกษาปีท่ี  1 (100 x 90 )     59,640    59,640  0      



โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ   ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย คงเหลือ   สถานะ   

    
อุดหนุนราย

หัว 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้

สถานศึกษา     ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

รอ
ด าเนินการ 

      2)  มัธยมศึกษาปีท่ี  2 (300 x 87 )            
      3)  มัธยมศึกษาปีท่ี  3 (300 x 90 )            
      4)  อาสากาชาด  ม.4-6 (100 x 87 )     8,700   8,700 0      
      5) นศท.  ม.4-6 ( 300 x 43 )      12,900           

                    
   4.6 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  ครูวิลาวลัย ์   50,000   50,000 0      
                    

รวม  1,594,300   391,750   759,900            
 


