
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 



คำนำ 

 

การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถนำข้อมูลนั้นมา 

วิเคราะห์ติดตาม กำกับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูล สำหรับผู้บริหาร

เพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ ฝ่ายแผนงาน จึงได้จัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในสาระสำคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงาน มาก

ยิ่งขึ ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดเดียวกัน ซ่ึงทำให้เกิดความเข้าใจในการติดตามและ 

ประเมินผลมากขึ้นและข้อมูลที่จะได้รับจากการติดตามและประเมินผลนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน

ของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 

 

หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสกลนคร ได้จัดทำแผนติดตาม

ความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ โดยให้กลุ่ม/หน่วย/ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องและ ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างเป็นระบบและตามแผนที่กำหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามท่ีกำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนของโครงการ การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติ

การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เพ่ือทราบสภาพ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการ 

3. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้ที่เก่ียวข้อง 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ 

 

เป้าหมาย 

1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ สิ้นปีงบประมาณ รายงาน เป็นรูปเล่ม 

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 

 

วิธีดำเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. จัดทำปฏิทินกำหนดการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ และรายงาน 

4. แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามหรือแบบรายงานที่กำหนด 

 



ระยะเวลาดำเนินการ 

ติดตามรายงานผล 1 ปีงบประมาณ 

 

การรายงานผลการดำเนินงาน 

1. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้รับผิดชอบ

โครงการทราบ 

2. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนได้รับทราบ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล 

1. 
เสนอแผนติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

กรกฎาคม 2565 งานแผนงาน 

2. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 

สิงหาคม 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3. แจ้งสรุปผลการดำเนินงาน ให้ทุกฝ่ายและ
ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ 

มีนาคม 2566 ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

4. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีนาคม 2566 งานแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามงบตามภารกิจ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

แสดงการประมาณการรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
รวมงบประมาณตาม 

โครงการ 
งบประมาณที่
ดำเนินงานแล้ว 

ร้อยละ 

1 ชำระหนี้คงค้างของสถานศึกษา 900,000 900,000 100.00 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
2 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  15,000 2,600 17.33 
3 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ 25,000 4,400 17.60 
4 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 15,000 - - 
5 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 20,000 3880 19.40 
6 โครงการพัฒนางานห้องสมุด 10,000 - - 
7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 5,000 - - 
8 โครงการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 10,000 10,000 100 
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 7,000 70.00 
10 โครงการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
20,000 - 

- 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000 - - 
12 โครงการส่งเสริมคุณภาพงานแนะแนว 5,000 5,000 100 
13 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ 188,500 3,700 1.96 
14 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3,000 - - 
15 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 285,000 10,000 3.51 
16 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10,000 - - 
17 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศิลปะ 28,000 - - 
18 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 20,000 12,194 60.97 
19 โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียง 10,000   
20 โครงการสืบสานตำนานผ้าไหมย้อมคราม 10,000 - - 
  

 
 
 
 

  

 



 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  
21 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 10,000 10,000 - 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
รวมงบประมาณตาม 

โครงการ 
งบประมาณที่
ดำเนินงานแล้ว 

ร้อยละ 

22 โครงการจัดจ้างบุคคลากรในสถานศึกษา 374,400 72,000 19.23 
23 โครงการควบคุมการใช้จ่ายสาธารณูปโภคในโรงเรียน 360,000 300,000 26.70 
24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - - - 
25 โครงการบริหารงานพัสดุ 191610.94 169,092 88.25 
26 โครงการเรียนฟรี 15 ปี 1,449,561 1,449,561 100 
 

ตารางที่ 3-2 แสดงการประมาณการรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
รวมงบประมาณตาม 

โครงการ 
งบประมาณที่
ดำเนินงานแล้ว 

ร้อยละ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

27 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 15,000 3210 21.41 
28 โครงการโรงเรียนธนาคาร 3,000 - - 
29 โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยา

คาร 
40,000 7,000 17.50 

30 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 35,000 10,678 30.51 
31 โครงการชุมชนภาคีเครือข่าย 5,000 - - 
32 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ 15,000 - - 
33 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 50,000 3,000 6.00 
34 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 67,000   
35 โครงการวันสำคัญ 15,000 15,000 100 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
36 โครงการพัฒนาบุคคลากร 130,618 18,430 27.51 
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  
37 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 24,000 16,414 68.39 
38 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 15,000 8,850 59.00 
39 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000 1,950 21.67 
40 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล 5,000 - - 



ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
รวมงบประมาณตาม 

โครงการ 
งบประมาณที่
ดำเนินงานแล้ว 

ร้อยละ 

41 โครงการดูแลและส่งเสริมงานสวัสดิภาพนักเรียน 7,000 - - 
42 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2,000 850 42.50 

 
 

 

 

 


