
รายงานการติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน การด าเนินงานของโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนหนองหัวคปูวงประชานุเคราะห์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  
ได้ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท าและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
โดยยึดหลักการและเป้าหมายจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน  
แผนปฏิบัติการประจ าปีจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและการ
จัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย  ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่ทิศทางที่
ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน 
 (School Base Management : SBM) 
  โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ขอขอบคุณคณะท างาน  บุคลากรภายในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี โดย
มุง่หวัง   ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง สนองความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
2. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ  
3. ส่งเสริมให้ ครู บุคลากร และนักเรียน ให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมความเป็นไทย  

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เป้าหมาย 

1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  

2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  
3. จัดการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ  
4. ครู บุคลากร และนักเรียนพัฒนาร่วมกันพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณธรรมความเป็นไทย  

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

วิธีด ำเนินกำร 

1. ศึกษา วิเคราะห์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. จัดท าแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 6 เดือน  
3. จัดท าปฏิทินก าหนดการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ และรายงาน  
4. แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

2564 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตามหรือแบบรายงานที่ก าหนด 



 

ระยะเวลาด าเนินการ  

ติดตามรายงานผลระยะเวลา 6 เดือน (1 เมษายน พ.ศ.2564 – 31 ตุลาคม พ.ศ.2564) 
 

การรายงานผลการด าเนินงาน  
1. รายงานผลการด าเนินงาน ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทราบ  
2. รายงานผลการด าเนินงาน ต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  
3. จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเผยแพร่ต่อ 

สาธารณชนได้รับทราบ 
 

ผู้รับผิดชอบ  งานแผนงาน 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล หมายเหตุ 
1 เสนอแผนติดตามความก้าวหน้า

ของ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

มีนาคม 2564 งานแผนงาน  

2 หนังสือแจ้งทุกกลุ่ม/หน่วยและ 
ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ และ
รายงาน ความก้าวหน้าของ
โครงการ ตามแบบ ติดตามหรือ
แบบรายงานที่ก าหนด 

เมษายน 2564 ทุกกลุ่ม/หน่วย และ 
ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

 

3 ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการตาม แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เมษายน 2564 ทุกกลุ่ม/หน่วย และ 
ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

 

4 แจ้ง สรุปผลการด าเนินงาน ให้ทุก
กลุ่ม/ หน่วย ผู้ที่เก่ียวข้อง และ
ผู้รับผิดชอบ โครงการทราบ 

สิงหาคม 2564 ทุกกลุ่ม/หน่วย และ 
ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

 

5 จัดท าเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

สิงหาคม 2564 งานแผนงาน  

 

การติดตามงบตามภารกจิงาน ระยะเวลา 6 เดือน โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 
การด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนหนองหัวคปูวงประชา 



นุเคราะห์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ยอดเงินค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 งบพัฒนางานวิชาการ ตลอดปีงบประมาณ 289,500 26.10  

2 งบพัฒนางานบริหารบุคคล ตลอดปีงบประมาณ 31,500 2.84  
3 งบพัฒนางานบริหารงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ 135,500 12.22  
4 งบพัฒนางานบริหารทั่วไป ตลอดปีงบประมาณ 286,350 25.80  
5 ค่าจ้างบุคคลกร ตลอดปีงบประมาณ 120,000 10.81  
6 รายจ่ายประจ า 

ค่าสาธารณูปโภค + ซ่อมแซม
พาหนะ + เดินทาง ฯ) 

ตลอดปีงบประมาณ 150,000 13.52  

7 งบส ารองจ่าย  96,650 8.71  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,109,500.- 100  

 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ยอดเงินค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 ค่าอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน  
ภาคเรียนที่ 1/2564 

กันยายน 2564 138,000 50.75  

รวมทั้งสิ้น 138,000 50.75  
ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ยอดเงินค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาคเรียนที่ 1/2564 

พฤษภาคม 2564 69,300 51.83  

2 ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ภาคเรียนที่ 1/2564 

พฤษภาคม 2564 64,400 48.17  

รวมทั้งสิ้น 133,700 100  
 

 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ยอดเงินค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 



1 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

พฤษภาคม 2564 74,250.- 51.47  

2 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

พฤษภาคม 2564 70,000.- 48.53  

รวมทั้งสิ้น 144,250.- 100  
 

 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ยอดเงินค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 ค่าหนังสือเรียน ม.1-ม.6 
 

มี.ค.- พ.ค. 2564 315,532 100 ถัวเฉลี่ย 
ค่าหนังสือ
ทุกระดับชั้น 

รวมทั้งสิ้น 315,532 100  
 

 

 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ยอดเงินค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 
2564 

100,000.- 35.95  

2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตร
นารี/นศท. 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

50,000.- 17.98  

3 กิจกรรมทัศนศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
2564 

28,200.- 10.12  

4 กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT ตลอดปีการศึกษา 
2564 

100,000.- 35.95  

รวมทั้งสิ้น 278,200.- 100  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจ ารอบ 6 เดือน 
วันที่……………เดือน………..…………พ.ศ.……………รายงาน ครั้งที…่…………ปีการศึกษา 2564  
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………................................  
กลุ่มงาน………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 1................................................ 
..…………………………………………………………2…………………………………………………… --------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน………………………..บาท  
เบิกจ่ายจริง…………….………………..บาท  

คิดเป็นร้อยละ…………………………… งบอ่ืนๆ ………………….บาท  
 เบิกจ่ายจริง…………….………บาท คิดเป็นร้อยละ………………......................  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………………………  
 

 3. ผลของการด าเนินงานของโครงการในปัจจุบัน  
 ด าเนินการเสร็จแล้ว  
 อยู่ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอน……………………………….………………………………………..  
 ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะ…………………………………………………....…………………… 
 

4. ผลการด าเนินการ  



4.1 เชิงปริมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………....  
4.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. ผลส าเร็จของโครงการในภาพรวม 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ผลที่ได้รับ (ร้อยละ) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

6. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่ม ี 
  มีคือ…………………………………………………………………………………  

7. แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................. .......... 
 

 

    ลงชื่อ…………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ    
  (.......................................................) 
 
    ลงชื่อ……………………………………หัวหน้าแผนงาน 
    (.......................................................)    

 
ลงชื่อ ……………………………………… 

            (...........................................................) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 


