
รายงานการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

งานบริหารวิชาการ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
ไตรมาสท่ี 1 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาสท่ี 2 
ก.ค.-ก.ย. 

ไตรมาสท่ี 3 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาสท่ี 4 
ม.ค.-มี.ค. 

งบท่ีใช้ 

โครงการที ่1)โครงการงานวชิาการ กจิกรรมวทิยากรทอ้งถิน่ และแหล่ง
เรยีนรูภ้ายนอก(ทกัษะอาชพี) 

28,000   
   

กจิกรรมพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร 2,000      

กจิกรรมตวิ O-NET 1,000      
โครงการที ่2) โครงการรบันักเรยีน  

กจิกรรมรบันักเรยีน ม.1 ,ม.4 2,000 /  
  2,000 

โครงการที ่3) โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัชาต ิ 
O-NET          

กจิกรรมตวิ O-NET 1,000      

กจิกรรมสอบ O-NET 10,500      

โครงการที ่4) โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน                                 

กจิกรรมปรบัพืน้ฐานและปฐมนิเทศ
นักเรยีน ม.1 ม.4 

1,000  / 
  1,000 

กจิกรรมนักเรยีนจบไม่พรอ้มรุ่น 0      
กจิรรมสอนซ่อมเสรมิ 0      
กจิกรรมจดัสอนแทน 0      

กจิกรรมวนัสุนทรภู ่ 0      

กจิกรรมวนัภาษาไทย 0      

กจิกรรมยอดนักอ่าน 0      



รายงานการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
ไตรมาสท่ี 1 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาสท่ี 2 
ก.ค.-ก.ย. 

ไตรมาสท่ี 3 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาสท่ี 4 
ม.ค.-มี.ค. 

งบท่ีใช้ 

 

กจิกรรมวนัครสิตม์าส 2,000      

กจิกรรมพฒันากลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์

1,000   
   

การแขง่ขนักฬีาสภีายใน 4,000      

กจิกรรมพฒันาความเป็นเลศิทางดา้น
กรฑีาภายนอก 

60,000 
 

 
   

กจิกรรมพฒันากลุ่มสาระสุขศกึษาและ
พลศกึษา 

1,000   
   

กจิกรรมการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและส่งเสรมิสุขภาพจติ 

500   
   

กจิกรรมพฒันาสื่อวสัดุอุปกรณ์ศลิปะ 
ดนตร ี

1,000 
  

   

พฒันากลุ่มสาระศลิปะ 1,000      

กจิกรรมค่ายพฒันาทกัษะอาชพี 1,000      

กจิกรรมพฒันาสาระคณิตศาสตร์ 1,000      

กจิกรรมพฒันาการสอนเกษตร 1,000      

กจิกรรมพฒันาการสอนนาฏศลิป์ 1,000      

        

       



รายงานการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
ไตรมาสท่ี 1 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาสท่ี 2 
ก.ค.-ก.ย. 

ไตรมาสท่ี 3 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาสท่ี 4 
ม.ค.-มี.ค. 

งบท่ีใช้ 

โครงการ 5) โครงการพฒันาผูเ้รยีน  กจิกรรมปัจฉมินิเทศ 5,500      

กจิกรรมนศท. 

98,010 

     

กจิกรรมอาสาพฒันา      

กจิกรรมเขา้ค่ายลูกเสอื-เนตรนาร ี      

กจิกรรมทศันศกึษา 60,000      

โครงการ 8) โครงการส่งเสรมิการ
แขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ 

แขง่ขนัทกัษะนักเรยีน 40,000      

รายงานผลการจดัการศกึษา 0      

โครงการที ่9) โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพและอนามยันักเรยีน 

กจิกรรมจดัซื้อยาหอ้งพยาบาล 3,000      

To be number one 0      

กจิกรรมประกนัอุบตัเิหตุ 26,250  /   26,100 

โครงการที ่10) โครงการพฒันางาน
หอ้งสมุด                 

กจิกรรมส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน 0      

กจิกรรมหอ้งสมุดมชีวีติ 0      

กจิกรรมซ่อมแซม บ ารุงหนังสอื
หอ้งสมุด 

200   
   

โครงการที ่11) โครงการพฒันางาน
วดัผลประเมนิผล         

กจิกรรมพฒันางานวดัผลประเมนิผล 5,118   
   

โครงการที ่12) โครงการวนัส าคญั
ทางศาสนา              

กจิกรรมวนัมาฆบชูา 500      

กจิกรรมวนัวสิาขบชูา 500      

กจิกรรมวนัอาสาฬหบชูาและ 2,000  /   2,000 



รายงานการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

เขา้พรรษา 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
ไตรมาสท่ี 1 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาสท่ี 2 
ก.ค.-ก.ย. 

ไตรมาสท่ี 3 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาสท่ี 4 
ม.ค.-มี.ค. 

งบท่ีใช้ 

โครงการที ่13) โครงการวนัส าคญั
สถาบนัชาต ิกษตัรยิ ์         

กจิกรรมวนัปิยมหาราช 200      

กจิกรรมวนัสถาปนาลูกเสอืไทย 200  -   0 

กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต ิ 1,000  /   0 

กจิกรมวนัสมเดจ็พระมหาธรีราชเจา้ 200      

กจิกรรมวนัเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

1,000 
 

 
   

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ
นางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ 
พระบรมราชนิี 

1,000 
 

 
   

โครงการที ่14) โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรม         

กจิกรรมวนัปีใหม ่ 0      

กจิกรรมวนัไหวค้ร ู 500  /   0 

กจิกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 4,000      

กจิกรรมสภานักเรยีน 500      

วนังดสบูบุหรีโ่ลก 500      

โครงการสอบธรรมศกึษา 0      

กจิกรรมปรบัปรุงและพฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

0  
 

   



รายงานการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

โครงการที ่15) โรงเรยีนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)   

กจิกรรมโรงเรยีนปลอดขยะ 4,000   
   

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
ไตรมาสท่ี 1 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาสท่ี 2 
ก.ค.-ก.ย. 

ไตรมาสท่ี 3 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาสท่ี 4 
ม.ค.-มี.ค. 

งบท่ีใช้ 

โครงการที ่16) โครงการงานแนะ
แนว  

กจิกรรมพฒันางานแนะแนว 0  /   0 

กจิกรรมจดัหาทุนการศกึษา 0      

กจิกรรมแนะแนวการศกึษาต่อและ
การประกอบอาชพี 

0   
   

กจิกรรมแนะแนวรายวนั 0  /   0 

กจิกรรมแนะแนวในเขตพืน้ทีบ่รกิาร 9,000      

ปัจจยัพืน้ฐาน 69,000      

โครงการที ่18) โรงเรยีนพฒันา
อย่างต่อเนื่อง SQIP       

กจิรรมโรงเรยีนพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
SQIP 

1,000   
   

โครงการที ่19) จดัซื้อวสัดุครุภณัฑ ์ กจิกรรมจดัซื้อวสัดุ อุปกรณ์ 95,000      

โครงการที ่20) โรงเรยีน 1 ต าบล 1 
โรงเรยีนคุณภาพ 

โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 
2,000   

   

โครงการที ่22) โครงการประกนั
คุณภาพการศกึษา        

กจิกรรมประชุมเชงิปฏบิตักิารจดัท า 
SAR ของสถานศกึษา 

0   
   

กจิกรรมจดัท ารายงาน SAR ของ
สถานศกึษา 

2,500   
   

กจิกรรมรองรบัการประเมนิประจ าปี
จากหน่วยงานตน้สงักดั 
 

18,000   
   



รายงานการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

  

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
ไตรมาสท่ี 1 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาสท่ี 2 
ก.ค.-ก.ย. 

ไตรมาสท่ี 3 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาสท่ี 4 
ม.ค.-มี.ค. 

งบท่ีใช้ 

โครงการที ่27 พฒันาโรงเรยีนสุจรติ
และเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ความเป็น
เลศิ 

พฒันาโรงเรยีนสุจรติและเศรษฐกจิ
พอเพยีงสู่ความเป็นเลศิ 

0 
 

 

   

โครงการที ่28 ส่งเสรมิสุทรยีภาพ
ดา้น ศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป 

 กจิกรรมส่งเสรมิสุทรยีภาพดา้น 
ศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป 5000 

 
 

   

โครงการที ่29 เทดิทนูสถาบนัพระ
มหากษตัรยแ์ละขบัเคลื่อนศูนยก์าร
เรยีนรูต้ามหลกั 

 กจิกรรมเทดิทนูสถาบนัพระมหา
กษตัรยแ์ละขบัเคลื่อนศูนยก์ารเรยีนรู้
ตามหลกั 55,000 

 
/ 

   
 

55,000 



รายงานการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทัว่ไป 

 

 งานบริหารแผนงานและบริหารทัว่ไป 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
ไตรมาสท่ี 1 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาสท่ี 2 
ก.ค.-ก.ย. 

ไตรมาสท่ี 3 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาสท่ี 4 
ม.ค.-มี.ค. 

งบท่ีใช้ 

โครงการที ่6) โครงการพฒันา
ระบบ ICT สื่ออุปกรณ์และ
ครุภณัฑ ์          

กจิกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลย ี 6,000      

กจิกรรมตดิตัง้ บ ารงุ ระบบอนิเตอรเ์น็ต 2,000  /   1,000 

โครงการที ่7) โครงการพฒันาคุณภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยี
การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม DLTV  

0   
   

โครงการที ่21) โครงการ
พฒันาอาคารสถานที ่
สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรยีนรู ้ 

กจิกรรมสรา้งอฒัจรรยเ์หลก็ 0      

กจิกรรมเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 500      

กจิกรรมหอ้งเรยีนสะอาด 500      

กจิกรรมงานอาคารและอุปกรณ์ 4,000      

กจิกรรมพฒันาอาคารสถานทีแ่ละ
บรกิาร 

52,000  / 
  52,000 

กจิกรรมพฒันาสิง่แวดลอ้ม 14,000  /   14,000 

กจิกรรมบรกิารและงานซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ ์

9,000   
   

โครงการที ่23) โครงการ
แผนงานและงบประมาณ                       

กจิกรรมจดัท าแผนปฏบิตักิารและ
ปฏทินิ ประจ าปีการศกึษา 2563 

1,500   
   



รายงานการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
ไตรมาสท่ี 1 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาสท่ี 2 
ก.ค.-ก.ย. 

ไตรมาสท่ี 3 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาสท่ี 4 
ม.ค.-มี.ค. 

งบท่ีใช้ 

 

กจิกรรมประชุมเชงิปฏบิตักิารจดัท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปีของ
สถานศกึษา 

0  / 
  0 

กจิกรรมพฒันางานบญัช ี 0      

กจิกรรมส่งเสรมิงานสาธารณูปโภค 285,000      

โครงการที ่25) โครงการ
ประชุมผูป้กครอง 

ประชุมผูป้กครอง 
7,000  / 

  3,500 

โครงการที ่26) สถานศกึษาสี
ขาวปลอดยาเสพตดิและ
อบายมขุ 

ด าเนินงานหอ้งเรยีนสขีาว 0      

การจดัท าบอดรโ์ครงสรา้งหอ้งเรยีนสี
ขาว 0   

   

สรา้งความรู ้สรา้งความตระหนกัถงึ
โทษและพษิภยัของยาเสพตดิ 

0   
   

การเยีย่มบา้น 0  /   0 

กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขการใชส้าร
เสพตดิ และต่อตา้นการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนวยัอนัควร 

2500   
   

ลูกเสอืตา้นภยัยาเสพตดิ 500      

โครงการที ่30) เฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุและลดความ
เสีย่งในการแพร่ระบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโควดิ 19 

 
กจิกรรมเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ 19 
 

35000   

   



รายงานการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านเสดจ็พิทยาคม 

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มบริหารบุคลากร 
 

งานบริหารบุคลากร 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
ไตรมาสท่ี 1 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาสท่ี 2 
ก.ค.-ก.ย. 

ไตรมาสท่ี 3 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาสท่ี 4 
ม.ค.-มี.ค. 

งบท่ีใช้ 

โครงการที ่17) โครงการ
พฒันาครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา (อ.ปภสัรา สมจรงิ) 

กจิกรรมพฒันางานบุคลากร 40,000      

กจิกรรมขยายผลกระบวนการ Learning 
Process 

0  / 
  0 

กจิกรรมนิเทศภายใน 0  /   0 

กจิกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศกึษา 

0   
   

กจิกรรมสรา้งขวญัและก าลงัใจ 10,000      

กจิกรรมอบรมผูบ้รหิาร 3,000      

กจิกรรมจดัจา้งคร ูบุคลากรทางการศกึษา  261,600  /    

โครงการที ่24) โครงการภาคี
เครอืขา่ยพฒันาการศกึษา 

(อ.ปภสัรา สมจรงิ) 

กจิกรรมพฒันางานประชาสมัพนัธ์ 0  / 
  0 

กจิกรรมพฒันางานสมัพนัธช์ุมชน 0  / 
  0 

 
 


