
โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช
ประจ าปีการศึกษา  2565

การก ากบัติดตามการใช้จ่ายเงนิในการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการประจ าปี 



กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ เสร็จส้ิน ระหวา่ง ยงัไม่ได้

แลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.1 กิจกรรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยแีละแหล่ง
  -  กิจกรรมพฒันาส่ือเทคโลยแีละแหล่งเรียนรู้
 -  กิจกรรมจดัหาส่ือเทคโนโลยเีพ่ือสนบัสนุน ICT  แก่ผูเ้รียน
 -  กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้
 -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร
 -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้หอ้งสมุด
1.2  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
 -  กิจกรรมปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 
 -  กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอน (วิจยั)
 -  กิจกรรมวดัและประเมินผลและทะเบียนนกัเรียน
 -  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
 -  กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 10,500.00     19,846.00  
1.3 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 -  กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
 -  กิจกรรมรับนกัเรียนและขอ้มูลนกัเรียนใหม่ 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565
ไตรมาสที ่1  เดือน  เมษายน -  มิถุนายน  2565

โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ท่ี

งบประมาณการด าเนินการ

ตามแผน อ่ืนๆ คงเหลือโครงการ/กิจกรรม



กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ เสร็จส้ิน ระหวา่ง ยงัไม่ได้

แลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ
 -  กิจกรรมวสัดุ ครุภณัฑ ์เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน 27,185.00     172,815.00   

 -  กิจกรรมซ่อมบ ารุงวสัดุ ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียนการสอน
 - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการประกนัและนิเทศการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ
 2.1 แข่งขนัทกัษะทางวิชาการระดบัจงัหวดัและศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ
2.2  กิจกรรมเปิดบา้นวิชาการ
2.3  กิจกรรมJ.P. Academic Contest

3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.1  กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาไทยในวนัภาษาไทย
3.2  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยในวนัสุนทรภู่ ภาษาไทย / 9,820.00       -               180.00       

4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1  กิจกรรมการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
4.2  กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงานเชิงนวตักรรม
4.3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ Internet of think 
4.4  กิจกรรมค่ายวิทย ์Just Do it

5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
6 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

6.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา
6.2  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมฯ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ

ตามแผน อ่ืนๆ คงเหลือ



กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ เสร็จส้ิน ระหวา่ง ยงัไม่ได้

แลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ
7 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

7.1  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา
8 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา

8.1  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะความเป็นเลิศดา้นทศันศิลป์
8.2  กิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพดา้นนาฏศิลป์  

9 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
9.1  กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนใหมี้รายไดร้ะหวา่งเรียนสู่อาชีพท่ีย ัง่ยนื

10 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10.1  กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ
10.2  กิจกรรม ส่งเสริมความยอมรับความแตกต่างและการอยูร่่วมกนัดว้ย Christmas Day
10.3  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร English on Tour  
10.4  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางภาษาองักฤษ English Presentation
10.5  กิจกรรม คลินิคภาษาองักฤษ

11 โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ัง่ยืน
12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการและการแข่งขนั

12.1  แข่งขนัทกัษะงานมหกรรมวิชาการมธัยมศึกษา ระดบัจงัหวดัฯ
12.2  กิจกรรมเปิดบา้นวิชาการ
12.3  กิจกรรมJ.P. Academic Contest

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ

ตามแผน อ่ืนๆ คงเหลือ



กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ เสร็จส้ิน ระหวา่ง ยงัไม่ได้

แลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ
13 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

13.1  กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กก. / 14,035.00     12,965.00  
13.2  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนกัเรียน กก. / 6,000.00       34,342.00  

14 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มบริหารงานทัว่ไป
14.1  กิจกรรมบริหารงานยานพาหนะ / 22,287.96     7,712.00    
14.2  กิจกรรมบริหารงานธุรการสารสนเทศ
14.3  กิจกรรมโสตชุมชนและประชาสัมพนัธ์
14.4  กิจกรรมส่งเสริมอนามยัและโภชนาการ
14.5  กิจกรรมบริหารงานอาคารสถานท่ีฯ
14.6  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม / 6,975.00       9,227.00    

16 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล / 106,148.00   170,914.00   

17 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ
17.1 สนบัสนุนค่าธารณูปโภค งปม.
 - ค่าประปา งปม.
 - ค่าโทรศพัท์ งปม. / 330.20          92,011.80  
 - ค่าไฟฟ้า งปม. / 7,350.11       84,661.69  
17.2  สนับสนุนงินสมทบ งปม. / 1,810.00       82,851.69  
17.3  ภาษี ณ  ทีจ่่าย งปม. / 2,951.58       79,900.11  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ

ตามแผน อ่ืนๆ คงเหลือ



กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ เสร็จส้ิน ระหวา่ง ยงัไม่ได้

แลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ
18 โครงการสนับสนุนโครงการการบริหารงานกลุ่มงาน

โครงการพฒันางานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป บท. / 171,819.00  
โครงการจดัหาหนงัสือและส่ือการเรียนการสอน วก. / 442,770.00  
โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีฯ งป. / 16,379.00    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ

ตามแผน อ่ืนๆ คงเหลือ



กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ เสร็จส้ิน ระหวา่ง ยงัไม่ได้

แลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.1 กิจกรรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยแีละแหล่ง
  -  กิจกรรมพฒันาส่ือเทคโลยแีละแหล่งเรียนรู้
 -  กิจกรรมจดัหาส่ือเทคโนโลยเีพ่ือสนบัสนุน ICT  แก่ผูเ้รียน
 -  กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้
 -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร / 15000 0
 -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้หอ้งสมุด
1.2  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
 -  กิจกรรมปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 
 -  กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอน (วิจยั)
 -  กิจกรรมวดัและประเมินผลและทะเบียนนกัเรียน
 -  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
 -  กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
1.3 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 -  กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
 -  กิจกรรมรับนกัเรียนและขอ้มูลนกัเรียนใหม่ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ

ตามแผน อ่ืนๆ คงเหลือ

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565
ไตรมาสที ่2 เดือน กรกฏาคม  -  กันยายน  2565 

โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช



กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ เสร็จส้ิน ระหวา่ง ยงัไม่ได้

แลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ
 -  กิจกรรมวสัดุ ครุภณัฑ ์เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน / 28,082.71     14,473.30  
 -  กิจกรรมซ่อมบ ารุงวสัดุ ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียนการสอน
 - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการประกนัและนิเทศการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ
 2.1 แข่งขนัทกัษะทางวิชาการระดบัจงัหวดัและศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ / 24,695.00     165,305.00   

2.2  กิจกรรมเปิดบา้นวิชาการ
2.3  กิจกรรมJ.P. Academic Contest

3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.1  กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาไทยในวนัภาษาไทย
3.2  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยในวนัสุนทรภู่ ภาษาไทย / 10,000.00     -               180.00       

4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1  กิจกรรมการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ / 10,000.00     -             
4.2  กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงานเชิงนวตักรรม / 2,000.00       -             
4.3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ Internet of think / 3,600.00       6,400.00    
4.4  กิจกรรมค่ายวิทย ์Just Do it

5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
6 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

6.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา / 3,350.00       1,980.00    
6.2  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมฯ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ

ตามแผน อ่ืนๆ คงเหลือ



กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ เสร็จส้ิน ระหวา่ง ยงัไม่ได้

แลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ
7 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

7.1  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา
8 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา

8.1  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะความเป็นเลิศดา้นทศันศิลป์
8.2  กิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพดา้นนาฏศิลป์  

9 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
9.1  กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนใหมี้รายไดร้ะหวา่งเรียนสู่อาชีพท่ีย ัง่ยนื / 9,942.00       58.00         

10 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10.1  กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ
10.2  กิจกรรม ส่งเสริมความยอมรับความแตกต่างและการอยูร่่วมกนัดว้ย Christmas Day
10.3  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร English on Tour  
10.4  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางภาษาองักฤษ English Presentation
10.5  กิจกรรม คลินิคภาษาองักฤษ

11 โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ัง่ยืน
12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการและการแข่งขนั

12.1  แข่งขนัทกัษะงานมหกรรมวิชาการมธัยมศึกษา ระดบัจงัหวดัฯ / 24,590.00     165,410.00   

12.2  กิจกรรมเปิดบา้นวิชาการ
12.3  กิจกรรมJ.P. Academic Contest

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ

ตามแผน อ่ืนๆ คงเหลือ



กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ เสร็จส้ิน ระหวา่ง ยงัไม่ได้

แลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ
13 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

13.1  กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน / 12,965.00  
13.2  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนกัเรียน / 1,500.00       32,842.00  

14 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มบริหารงานทัว่ไป
14.1  กิจกรรมบริหารงานยานพาหนะ / 5,931.64       1,780.36    
14.2  กิจกรรมบริหารงานธุรการสารสนเทศ
14.3  กิจกรรมโสตชุมชนและประชาสัมพนัธ์
14.4  กิจกรรมส่งเสริมอนามยัและโภชนาการ / 6,300.00       1,160.00-    
14.5  กิจกรรมบริหารงานอาคารสถานท่ีฯ / 10,274.00     5,928.00    
14.6  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม / 1,500.00       7,727.00    

16 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล / 70,300.00     100,614.00   

17 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ
17.1 สนบัสนุนค่าธารณูปโภค
 - ค่าประปา / 15,354.34     76,657.46  
 - ค่าโทรศพัท์ / 76,657.46  
 - ค่าไฟฟ้า / 76,657.46  
17.2  สนับสนุนงินสมทบ / 420.00          76,237.46  
17.3  ภาษี ณ  ทีจ่่าย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ

ตามแผน อ่ืนๆ คงเหลือ



กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ เสร็จส้ิน ระหวา่ง ยงัไม่ได้

แลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ
18 โครงการสนับสนุนโครงการการบริหารงานกลุ่มงาน

โครงการพฒันางานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป บท. / 190,579.00  
โครงการจดัหาหนงัสือและส่ือการเรียนการสอน วก. / 442,770.00  
โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีฯ งป. / 16,379.00    
โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ วก. / 250,027.00  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ

ตามแผน อ่ืนๆ คงเหลือ
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