
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดอืน 
 

ประจำปีงบประมาณ  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 

 
 

 
 

 
 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



คำนำ 
 
การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถนำ ข้อมูลนั้นมา

วิเคราะห์ติดตาม กำกับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูล สำหรับผู้บริหาร
เพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการนี้ ฝ่ายแผนงาน จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี รอบ 6 เดือน เพื ่อติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี  2563 และสร้างความเข้าใจใน
สาระสำคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจในการติดตามและ ประเมินผลมากขึ้น และ
ข้อมูลที่จะได้รับจากการติดตามและประเมินผลนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของ โรงเรียนได้อย่างดียิ่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 36 ได้จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า
ระยะ 6 เดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ โดยให้กลุ่ม/หน่วย/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างเป็นระบบและตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนของโครงการ การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. เพ่ือทราบสภาพ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการ  
3. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ  

 
เป้าหมาย  

1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ระยะเวลา 6 เดือน  
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ สิ้นปีงบประมาณ รายงาน เป็นรูปเล่ม 

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี  
 
วิธีดำเนินการ  

1. ศึกษา วิเคราะห์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 6 เดือน  
3. จัดทำปฏิทินกำหนดการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ และรายงาน  
4. แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามหรือแบบรายงานที่กำหนด  
 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ติดตามรายงานผลระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม 2563)  
 
 
 



 
การรายงานผลการดำเนินงาน  

1. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ
ทราบ  

2. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
     งานนโยบายและแผนงาน  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ที ่ กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล 

1.  เสนอแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

มีนาคม 2563  งานแผนงาน  

2.  ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี พ.ศ. 2563  

กรกฎาคม 2563  ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

3.  แจ้ง สรุปผลการดำเนินงาน ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่
เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการทราบ  

สิงหาคม 2563  ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

4.  จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

สิงหาคม 2563  งานแผนงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามงบตามภารกิจงานระยะเวลา 6 เดือน โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

ที ่ โครงการ 
ภาคเรียนที่ 
2/2562 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ 

อำนวยการ 

อก.01 อาคารสถานที่ 23,000.00  103,000.00  126,000.00  15,000.00 11.90 

อก.02 บุคลากร 10,000.00  -    10,000.00  0.00 0.00 

อก.03 อนามัย -    10,000.00  10,000.00  0.00 0.00 

อก.04 พัฒนาระบบเครือข่าย -    50,000.00  50,000.00  0.00 0.00 

บริหารทั่วไป  

บท.01 พัฒนางานนโยบายและ
แผนงาน 

5,000.00 10,000.00 15,000.00  5,000.00 33.33 

บท.02 ประชาสัมพันธ์ 17,200.00 35,000.00 52,200.00  14,000.00 26.82 

บท.03 โสต 40,000.00 20,000.00  60,000.00  38,255.00 63.76 

กิจการนักเรียน  

กน.01 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-    27,000.00 27,000.00  0.00 0.00 

กน.02 ขับเคลื่อนคุณธรรมใน
สถานศึกษา “หนึ่งห้องเรียน 
หนึ่งคุณธรรม” 

2,000.00 8,000.00 10,000.00  2,000.00 20.00 

วิชาการ 

วก.01 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

22,190.00 7,810.00 30,000.00  20,587.00 68.62 

วก.02 การจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

-    15,000.00  15,000.00  0.00 0.00 

วก.03 พัฒนาวิชาการ 9,210.00  4,150.00  13,360.00  5,410.00 40.49 

วก.04 พัฒนางานแนะแนว 30,000.00  -    30,000.00  16,640.00 55.47 

วก.05 แข่งทักษะวิชาการ 37,000.00  30,000.00  67,000.00  37,000.00 55.22 



 

ที ่ โครงการ 
ภาคเรียนที่ 
2/2562 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ 

วก.06 พัฒนาผู้เรียน 72,000.00  58,000.00  130,000.00  38,927.00 29.94 

วก.07 ห้องสมุด 17,660.00  18,500.00  36,160.00  17,320.00 47.90 

วก.08 ประกันคุณภาพการศึกษา 1,500.00  1,500.00  3,000.00  0.00 0.00 

วก.09 โครงการศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13,000.00  12,000.00  25,000.00  11,838.00 47.35 

วก.10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

20,000.00  30,000.00  50,000.00  20,000.00 40.00 

วก.11 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4,000.00  8,000.00  12,000.00  2,775.00 23.13 

วก.12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

5,000.00  22,000.00  27,000.00  4,990.00 18.48 

วก.13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน) 

5,000.00  5,000.00  10,000.00  5,000.00 50.00 

วก.14 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

16,000.00  19,000.00  35,000.00  14,000.00 40.00 

วก.15 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

5,000.00  15,000.00  20,000.00  5,000.00 25.00 

วก.16 พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   

21,700.00  23,300.00  45,000.00  19,664.00 43.70 



 

ที ่ โครงการ 
ภาคเรียนที่ 
2/2562 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ 

วก.17 สุขศึกษาฯ 38,000.00  20,000.00  58,000.00  7,600.00 13.10 

วก.18 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระศิลปะ 

    
22,960.00  

  27,040.00  50,000.00  22,920.00 45.84 

วก.19 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

   5,000.00   5,000.00  10,000.00  0.00 0.00 

รวม 442,420.00 584,300.00 1,026,720.00 323,926.00 31.55 

       
 

โครงการที่ใช้เงินนอกงบประมาณ 
 

 

ที ่ โครงการ 
ภาคเรียนที่ 
2/2562 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ 

อำนวยการ 

อก.05 โครงการจัดจ้างครูและบุ
คลาการทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

 -     -    1,089,600.00  1,089,600.00  100.00 

บริหารทั่วไป  

บท.04 ชุมชนสัมพันธ์ (งบสมาคม)  17,800.00   7,800.00  25600.00 25600.00 100.00 
บท.05 ตามรอยพ่อ ก่องานสืบสาน

ภูมิปัญญาเวียงกาหลง 
20,000.00 10,000.00 30,000.00  30,000.00  100.00 

กิจการนักเรียน  

กน.03 โครงการจิตอาสา  3,000.00   3,000.00  6,000.00  6,000.00  100.00 
กน.04 โครงการรณรงค์ต่อต้าน

ทุจริตในหัวข้อโรงเรียน
โปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้าน
ภัยทุจริต 
 

 -     -    20,700.00  20,700.00  100.00 



 

ที ่ โครงการ 
ภาคเรียนที่ 
2/2562 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ 

วิชาการ 

วก.20 โครงการปรับพ้ืนฐาน
นักเรียน ม.1 และ ม.4 (ไม่
ใช้งบประมาณ) 

 -     40,000.00  40,000.00  40,000.00  100.00 

วก.21 โครงการเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง 

 -     -    270,000.00  270,000.00  100.00 

วก.22 นำนักเรียนไปทัศนศึกษา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้สู่
ประสบการณ์ตรง ของ
นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาไทย - สังคมศึกษา 

112,140.00       -    112,140.00  112,140.00  100.00 

วก.23 กีฬาสหวิทยาเขตเบญจมิตร 
ครั้งที่ 2 "60 ปี แม่เจดีย์
เกมส์" 

   -         -    700,000.00  700,000.00  100.00 

วก.24 บินลัดฟ้าพาเพลิน 
Play&Learn ค่ายศิลป์จีน 
(บินลัดฟ้า EP.2)   

   -         -    394,875 394,875 100.00 

 



 
คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา 
 ว่าที่ร้อยโททวีป  วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 นายบัญชา          จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

นายกฤษฏพงษ ์    นิตยารส  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 นางชยาภรณ์  กาวิต๊ะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นางปิ่นแก้ว  ยานะจิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 นางเมธาวี  จันต๊ะวงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ  

นายศรชัย  กาวิต๊ะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
  
คณะทำงาน 
 นางอัจฉราพร  ยารังษี  หัวหน้าคณะทำงาน 

นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ  รองหัวหน้าคณะทำงาน 
 นายธนพันธ์                 พานคำดาว กรรมการ 

 นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวนัดดา            เก๊าทอง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 


