
ก ำลงั เสร็จสิ้น ไม่ได้ ไม่ งบเรียนฟรี

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร บรรลุ 15 ปี

1 โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทยและวันส ำคัญ 7,650 น.ส.สทุธำสนีิ ไชยรังษี

กิจกรรม วันไหว้ครู 1,000 น.ส.สิรินยา  บุญสืบ

กิจกรรม วันสถาปนาโรงเรียน 1,000 นายธรรมธชั  ป๋าวงศ์

กิจกรรม วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา - นางวราภรณ์  สุภายะ

กิจกรรม ถวายเทียนพรรษ 500 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 - น.ส.สุภาวดี  ใจดี

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ - นางอนัญญา  ริดเดิล

กิจกรรม วันสวรรคตรัชกาลที่  9 P 650 650          -          น.ส.วไิลลักษณ์

กิจกรรม วันปิยมหาราช P - - - น.ส.บุศริน เหมทานนท์

กิจกรรม วันสูมาน ้าล่องสะเปาจาวเกาะคา P 2,000 2,000        -          นายเอกพงค์  ลาภโต

กิจกรรม พ่อแห่งชาติ P - - นายวชิยั  แซ่ซง

กิจกรรม วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ P 1,500 1,500        -          น.ส.ล้านนา  มาปลูก

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ P 1,000 1,000        -          น.ส.ประทุมพร ชา่งเหล็ก

กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร P - - - นางมณีรัตน์ ฉมิพาลี

2 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน 500 น.ส.สทุธำสนีิ ไชยรังษี

กิจกรรม เลือกตั งคณะกรรมการนักเรียน P - - - น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม อบรมแกนน้าสภานักเรียน/สภาเด็ก 500 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ

โรงเรียนเกำะคำวิทยำคม 

(ไตรมำสที่ 1 - 2 ตุลำคม 2564 - มนีำคม 2565)

ที่ โครงกำร/กิจกรรม

ด ำเนินกำร
ผลกำร

ด ำเนินกำร

บรรลุ

กำรใชง้บประมำณ (บำท)

ผู้รับผิดชอบ
งบอุดหนุน งบอ่ืน ๆ  รำยจำ่ย คงเหลอื



ก ำลงั เสร็จสิ้น ไม่ได้ ไม่ งบเรียนฟรี

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร บรรลุ 15 ปี

3 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 15,000 13,000 นางวราภรณ์  สุภายะ

กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการทั ง 8 กลุ่มสาระ P - 9,000 4,290        4,710      นางวราภรณ์  สุภายะ

กิจกรรม ดนตรีสร้างสรรค์เพิ่มพูนทักษะ - 4,000 นายเอกพงค์ ลาภโต

กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ O-Net 
   ม.3 ม.6

P 15,000 - - 15,000 นางวราภรณ์  สุภายะ

4 โครงกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) 1,000 - น.ส.สุภาวดี  ใจดี

กิจกรรม เยี่ยมชั นเรียนและสังเกตการณ์สอน (นิเทศ) P 500 - นางวราภรณ์  สุภายะ

กิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 500 - น.ส.สุภาวดี  ใจดี

5 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ 10,000 - นางวราภรณ์  สุภายะ

กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการ
มีงานท้า

2,000 นางวราภรณ์  สุภายะ

กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนเรียนรู้แบบบูรณาการ/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร P 8,000 1,320        6,680      นางวราภรณ์  สุภายะ

6 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรสู่มืออำชีพ 16,110 - 30,000 นายธรรมธชั  ป๋าวงศ์

กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา(ไปราชการ)

P - - 30,000 5,360        24,640    นายธรรมธชั  ป๋าวงศ์

กิจกรรม ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทาง  การศึกษา P 13,610 นายธรรมธชั  ป๋าวงศ์

กิจกรรม ประชุม อบรม ครูและบุคลากร น.ส.ล้านนา  มาปลูก

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ P 2,500 2,615        115-         นายธรรมธชั  ป๋าวงศ์

7 โครงกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 9,200 - นำงธญัลกัษณ์ ปันใจ

กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน P 1,500 1,500        -          นางธญัลักษณ์ ปันใจ

กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด P 7,200 5,900        1,300      นางธญัลักษณ์ ปันใจ

กิจกรรม บริการห้องสมุด (ยุวบรรณารักษ)์ P 500 690          190-         นางธญัลักษณ์ ปันใจ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม

ด ำเนินกำร
ผลกำร

ด ำเนินกำร
กำรใชง้บประมำณ (บำท)

ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ งบอุดหนุน งบอ่ืน ๆ  รำยจำ่ย คงเหลอื



ก ำลงั เสร็จสิ้น ไม่ได้ ไม่ งบเรียนฟรี

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร บรรลุ 15 ปี

8 โครงกำรแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนที่ - 63,000 นางมณีรัตน์  ฉมิพาลี

กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก P 55,000 50,710      4,290      นางมณีรัตน์  ฉมิพาลี

กิจกรรม พิพิธภัณฑ์โรงเรียน 8,000 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

9
โครงกำรจัดหำและผลิตสื่อนวัตกรรม และส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

2,000 19,000 น.ส.บุศริน เหมทานนท์

กิจกรรม พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ P - 10,000 3,170        6,830      นายเอกพงค์  ลาภโต

กิจกรรม งานเว็บไซต์โรงเรียน P - 4,000 น.ส.บุศริน เหมทานนท์

กิจกรรม จัดท้าสารสนเทศและฐานข้อมูลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม - 5,000 น.ส.บุศริน เหมทานนท์

กิจกรรม งานวิจัยในชั นเรียน 2,000 -  นางอนัญญา ริดเดิล

10 โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 19,960 - น.ส.บุศริน เหมทำนนท์

กิจกรรม วัดผลและประเมินผลผู้เรียน P 19,960 6,085        13,875    น.ส.บุศริน เหมทานนท์

11 โครงกำรเสริมสร้ำงบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 12,000 - นางอนัญญา ริดเดิล

กิจกรรม แนะแนวสัญจร และนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ P 7,000 3,616        3,384      นางอนัญญา ริดเดิล

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร P 5,000 5,000        -          นางอนัญญา ริดเดิล

12 โครงกำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 51,000 นางวราภรณ์  สุภายะ

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3,000 นางมณีรัตน์  ฉมิพาลี

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6,000 น.ส.วไิลลักษณ์

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ P 5,000 1,598        3,402      น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา         
 และพลศึกษา

P

3,000
2,495        505         

นายวชิยั  แซ่ซง

ที่ โครงกำร/กิจกรรม

ด ำเนินกำร
ผลกำร

ด ำเนินกำร
กำรใชง้บประมำณ (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

บรรลุ งบอุดหนุน งบอ่ืน ๆ  รำยจำ่ย คงเหลอื



ก ำลงั เสร็จสิ้น ไม่ได้ ไม่ งบเรียนฟรี

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร บรรลุ 15 ปี

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
 และเทคโนโลยี

17,000 นางวราภรณ์  สุภายะ

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

P 8,000 7,290        710         น.ส.สิรินยา  บุญสืบ

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ P 5,000 4,955        45           นายธรรมธชั  ป๋าวงศ์

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ P 4,000 115          3,885      นายไพฑูรย ์จนัทร์สวา่ง

13 โครงกำรพัฒนำระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 1,000 16,500 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน -  6,500 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม นักเรียนพิการเรียนร่วม 1,000  - น.ส.วไิลลักษณ์

กิจกรรม กิจกรรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์             
 การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

P - 10,000 1,950.00     8,050      นางวราภรณ์  สุภายะ

14 โครงกำรพัฒนำระบบไอซีที เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพเอ้ือตอ่
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้

- 65,000 น.ส.บุศริน เหมทำนนท์

กิจกรรม จัดหาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 40,000 น.ส.บุศริน เหมทานนท์

กิจกรรม บ้ารุงรักษาและใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระต่าง ๆ  ห้องบริการสืบค้น ห้องส่ือ
มัลติมีเดีย

25,000 น.ส.บุศริน เหมทานนท์

15 โครงกำรพัฒนำบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม ให้เอ้ือตอ่กำรจัดกำรเรียนรู้ 3,500 - 50,000 นางมณีรัตน์ ฉมิพาลี

กิจกรรม 5 ส. 3,000 - นายวชิยั แซ่ซง

กิจกรรม Big Cleaning Day 500 - นายไพฑูรย ์จนัทร์สวา่ง

กิจกรรม บ้าน 6 หลัง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม - 50,000 นางมณีรัตน์ ฉมิพาลี

ที่ โครงกำร/กิจกรรม

ด ำเนินกำร
ผลกำร

ด ำเนินกำร
กำรใชง้บประมำณ (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

บรรลุ งบอุดหนุน งบอ่ืน ๆ  รำยจำ่ย คงเหลอื



ก ำลงั เสร็จสิ้น ไม่ได้ ไม่ งบเรียนฟรี

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร บรรลุ 15 ปี

16 โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 7,000 - นายไพฑูรย ์จนัทร์สวา่ง

กิจกรรม พัฒนาทักษะช่างพื นฐาน 2,000 นายไพฑูรย ์จนัทร์สวา่ง

กิจกรรม พัฒนาทักษะเพื่อการมีงานท้า P 5,000 5,000        -          นายไพฑูรย/์นายธรรมธชั

17 โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ - 49,000 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม 2,000 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม สอบธรรมศึกษาระดับตรี  โท  เอก นร. และบุคคลทั่วไป ไม่ใช้งบ น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี P 30,000 30,000      -          นายธรรมธชั/นายวชิยั

กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ - น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) /น้องไหว้พี/่โครงงานคุณธรรม 6,000 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม โรงเรียนสุจริต 1,000 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร 10,000 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

18 โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 9,190 - 5,000 นายวชิยั แซ่ซง

กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารงานโภชนาการและ อย.น้อย 1,000 นางมณีรัตน์  ฉมิพาลี

กิจกรรม จัดซื อยาและเวชภัณฑ์ P 1,500 781          719         น.ส.สิรินยา บุญสืบ

กิจกรรม โรงเรียนสีขาว/ต่อต้านยาเสพติด/งดสูบบุหร่ีโลกโลก 500 นายวชิยั  แซ่ซง

กิจกรรม แข่งขันกีฬาภายใน P 4,690 4,690        4,690      นายวชิยั แซ่ซง

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE P 500 500          - น.ส.ประทุมพร ชา่งเหล็ก

กิจกรรม เพศศึกษาในสถานศึกษา (เพศวิถ)ี 1,000 นายวชิยั แซ่ซง

ที่ โครงกำร/กิจกรรม

ด ำเนินกำร
ผลกำร

ด ำเนินกำร
กำรใชง้บประมำณ (บำท)

ผู้รับผิดชอบ

บรรลุ งบอุดหนุน งบอ่ืน ๆ  รำยจำ่ย คงเหลอื



ก ำลงั เสร็จสิ้น ไม่ได้ ไม่ งบเรียนฟรี

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร บรรลุ 15 ปี

19 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 46,380 - 30,000
น.ส.วไิลลักษณ์ ลีล
ศีลธรรม

กิจกรรม บ้ารุงรักษายานพาหนะ/ น ้ามันเชื อเพลิง (รถตู้) P - 30,000 13,363.60   16,636    นางสาวสุภาวดี  ใจดี

กิจกรรม สรุปผลการด้าเนินงานและจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี P 8000 2,920        5,080      
น.ส.วไิลลักษณ์ ลีลา
ศีลธรรม

กิจกรรม บริหารงานพัสดุ P 5,900 4,290        1,610      นางสาวสุภาวดี  ใจดี

กิจกรรม บริหารงานการเงิน  การบัญชี 2,000 นางทิตยา  อนิแสง

กิจกรรม งานธุรการโรงเรียน P 8,000 7,754        246         นางจติราพร ชยัมณี

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การศึกษา 10,000 น.ส.บุศริน เหมทานนท์

กิจกรรม ซ่อมบ้ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ P 12,480 39,866.90   27,387-    นายไพฑูรย ์จนัทร์สวา่ง

20 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำองค์กร - 25,000 7,500 นำงมณีรัตน์  ฉมิพำลี

กิจกรรม ประชุม/สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 500 นางมณีรัตน์/นางสาวล้านนา

กิจกรรม เลือกตั งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ - นางมณีรัตน์  ฉมิพาลี

กิจกรรม ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะคา 1,000 นางมณีรัตน์  ฉมิพาลี

กิจกรรม เครือข่ายผู้ปกครอง 1,000 น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษี

กิจกรรม งานสัมพันธ์ชุมชน 3,000 นายธรรมธชั  ป๋าวงศ์

กิจกรรม การระดมทรัพยากรและสรรพก้าลังเพื่อการจัดการศึกษา 2,000  ธรรมธชั/วไิลลักษณ์

กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ P 25,000 25,000      - น.ส.วราภรณ์ กณุาบุตร

21 โครงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 5,500 น.ส.ลำ้นนำ  มำปลกู

กิจกรรม ประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกและสรุปประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน   ประจ้าปีการศึกษา

P 5,500 น.ส.ล้านนา  มาปลูก

ที่ โครงกำร/กิจกรรม

ด ำเนินกำร
ผลกำร

ด ำเนินกำร
กำรใชง้บประมำณ (บำท)

ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ งบอุดหนุน งบอ่ืน ๆ  รำยจำ่ย คงเหลอื


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































