
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
(1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565) จัดท ำขึ้นเพื่อติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
เป็นรำยไตรมำส โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมเช่ือมั่นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ท่ีรับผิดชอบโครงกำรแต่
ละฝ่ำยได้รับทรำบข้อมูลท่ีถูกต้องและหวังว่ำจะใช้จ่ำยงบประมำณด้วย ควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน 

 

มีนำคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
1. งานบริหารวิชาการ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

รอ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงกำรพัฒนำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 89,000      
2 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 3,000     จะด ำเนินกำรในไตรมำสท่ี 3-4 
3 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 1,000     จะด ำเนินกำรในไตรมำสท่ี 3-4 
4 โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 1,000     จะด ำเนินกำรในไตรมำสท่ี 3-4 
5 โครงกำรพัฒนำส่ือและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร

ศึกษำ 
153,045      

6 โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง 2,000      
7 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ 205,000      
8 โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 12,000      
9 โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 132,250      
10 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 29,000      
11 โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนว 3,500      
12 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 4,500      
13 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำส่ิงแวดล้อมศึกษำโรงเรียน

ทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
5,500      



1.งานบริหารวิชาการ (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

รอ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

14 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ 13,000      
15 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนห้องสมุด 23,000      
16 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 5,000      
17 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ศิลปะ 
9,000      

18 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 

11,000      

19 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 

10,000      

20 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

10,000      

21 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำ พละศึกษำ 

10,000      

22 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

10,000      

23 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

18,000      

24 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

22,000      

25 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 17,000      
26 โครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 26,000      



1.งานบริหารวิชาการ (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

รอ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

27 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ 5,000      
28 โครงกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 2,000      
29 โครงกำรส่งเสริมชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ PLC 2,000      
30 โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำอำชีพถนอม

อำหำรจำกผลผลิตในท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6,500      

31 โครงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม STEM 10,000      
32 โครงกำรจ้ำงครูสำขำขำดแคลน 214,200      
33 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อควำมร่วมมือ(พัฒนำ

กำรศึกษำ) 
1,000      

34 โครงกำรโรงเรียนต้ำนทุจริต 20,000      
รวม       

คิดเป็นร้อยละ    
 
 
 
 
 
 
 



2. งานบริหารบุคคล 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

รอ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 2,000      
2 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 2,000      
3 โครงกำรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 3,000      
4 โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000      
5 โครงกำรรักษำควำมปลอดภัย 12,500      
6 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 7,500      
7 โครงกำรวิถีธรรม วิถีไทย 19,000      
8 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 5,000      
9 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3,500      

รวม       
คิดเป็นร้อยละ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. งานบริหารงบประมาณ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

รอ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ 14,000      
2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 45,000      
3 โครงกำรจ้ำงนักกำรภำรโรง 94,500      
4 โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 200,800      
5 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำร

บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
5,700      

6 ค่ำจ้ำงนักกำร 100,800      
รวม       

คิดเป็นร้อยละ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. งานบริหารทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

รอ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 พัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 2,000      
2 พัฒนำงำนอำคำรสถำนท่ี 35,000      
3 พัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน 15,000      
4 พัฒนำงำนประชำสัมพันธ ์ 4,000      
5 พัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน 4,000      
6 พัฒนำงำนบรกิำรต้อนรับ 6,600      
7 พัฒนำงำนโรงอำหำร 14,000      
8 พัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ 9,000      
9 พัฒนำงำนโรงเรียนกับชุมชน 3,000      

รวม       
คิดเป็นร้อยละ    

 


