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ส่วนที ่4 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดการด าเนินงาน

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การก ากับ ติดตาม โดยก าหนดวางโครงสร้างและระบบการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามแผน มีห้วงระยะในการก ากับ ติดตาม คือก ากับ ติดตาม เป็นรายมาส เครื่องมือที่ใช้ก ากับ ติดตาม คือแบบ
ก ากับ ติดตาม แผนการใช้เงิน 

2. การประเมินผล มีการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยห้วงระยะเวลาในการประเมินคือ ระหว่าง
วันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562 และ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2563  เครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินคนืแบบประเมินโครงการ 

3. การรายงานผล ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 
2563 และระหว่างวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการคือแบบ
รายงานผลโครงการ 

แบบก ากับ ติดตาม แผนการใช้เงิน 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนนิงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
โครงการพัฒนางานแนะแนว             10,000 ครูวิลาวัลย์    
โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

            3,000 ครูภานุพงษ์ 

โครงการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ 

            5,000 ครูกรรณิกา   

โครงการพัฒนางานทะเบียน
และวัดผล 

            80,151 ครูสมพร    

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

            20,000 ครูสมพร    

โครงการนิเทศภายใน             2,000 ครูพงศธร    
โครงการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

            5,000 ครูพงศธร    

โครงการปัจฉิมนิเทศ             5,000 ครูพงศธร    
โครงการ Open house             15,000 ครูพงศธร    
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

            2,000 ครูพงศธร    

 

 

 



43 
 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนนิงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

โครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ
เรียนรวม 

            4,000 ครูวันเพ็ญ    

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ/
วันสุนทรภู ่

            10,000 ครูวันเพ็ญ   

โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

            5,000 ครูชลิฎา 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์             10,000 ครูสมพร 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
สงค์ 

            

55,000 ครูภานุพงษ์    

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ภายใน 

            20,000 ครูอดิศร    

โครงการส่งเสริมทักษะความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 

            5,000 ครูอดิศร    

โครงการรักษ์และสืบสาน
วรรณกรรมฮูปแต้ม 

            10,000 ครูปิยนุช    

โครงการอนุรักษ์หนังประโมทัย
และการแสดงหมอล าหุ่น
กระติบ 

            
10,000 ครูไมตรี    

โครงการส่งเสริมอัจริยะนักเรียน
ด้านหุนยนต์และโดรน 

            10,000 คร ู
วิจิตราภรณ์    

โครงการส่งเสริมอัจริยภาพ
นักเรียนด้านทักษะอาชีพ 

            10,000 ครูสาวิตรี    

โครงการวันคริสต์มาส             10,000 ครูวิลาวัลย์    
โครงการพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

            10,000 ครูปิยพร 

โครงการกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

            55,00 ครูบรรพต    

โครงการทัศนศึกษา               55,000 ครูวันชัย    
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โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนนิงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

            17,500  ครชูลิฎา   

โครงการพัฒนาระบบงาน
ธุรการ 

            12,000 ครูสุกัญญา    

โครงการจ้างยามชั่วคราว                91,000  ครูสุกัญญา   
โครงการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

            8,000 ครชูลิฎา   

โครงการพัฒนาระบบงาน
บุคลากร 

            10,000 ครูวันชัย   

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานงบประมาณ 

            17,230 ครูปิยะพร    

โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ             10,000 ครูวิจิตราภรณ์   

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

            10,000 ครูภานุพงษ์   

โครงการพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

            6,800 ครูสุวิทย์    

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

            10,000 ครูไมตรี    

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

            2,291 ครูบรรพต      

โครงการส่งเสริมสุขภาพ             6,800 ครพัูชรี    
โครงการวันไหว้ครู             3,000 ครูอดิศร      
โครงการวันเฉลิมพระชนม์
พรรษา 

            4,000 ครูลัดดา      

โครงการประชุมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            1,000 ครูสาวิตรี    

โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์  

            1,000 ครูนริศรา    

โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่ 

            53,000 ครูวิรุฬ    
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โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนนิงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่ 

            53,000 ครูวิรุฬ    

โครงการพัฒนาห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้ 

            20,000 ครูปิยนุช    

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            6,800 ครูวิรุฬ      

โครงการออมทรัพย์นักเรียน             1,000 ครูประภา
พรรณ      

โครงการซ่อมบ ารุงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 

            

25,000 คร ู
วิจิตราภรณ์    

โครงการโรงเรียนจิตอาสา
ต้นแบบ 

            5,000 ครภูานุพงษ ์     
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แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ/กิจกรรม   
ประจ าปีการศึกษา 2563 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม................................................................................... ......................................................  

1.1 ผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน).............................................................................................................      
1.2 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่.............ตัวชี้วัดข้อ...................................................  
1.3 สนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่............ 

2. วัตถุประสงค์/โครงการ  
2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…..  
2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ  
3.1..................................................................................... ..หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม  
3.2 ......................................................................................กรรมการ 
3.3 ......................................................................................กรรมการ 
3.4.......................................................................................กรรมการและเลขานุการ 

4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
.............................................................................................................................................. ............................... 
5. สถานที่ด าเนินโครงการ   
............................................................................................................................. ............................................... 
6. ลักษณะโครงการ/งาน/กิจกรรม    ( ) การประชุมสัมมนา อบรม   ( ) การจัดนิทรรศการ 
   ( ) การศึกษาดูงาน   ( ) การพัฒนาการเรียนการสอน   ( ) อ่ืน ๆ.....................................................................  
7. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย 

รายรับโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ      จ านวน.........................................บาท 
ที่ใช้จ่ายจริง   จ านวน........................................บาท 

รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด 
1. ค่าตอบแทน      จ านวน ......................... บาท 
2. ค่าใช้สอย         จ านวน ......................... บาท 
3. ค่าวัสดุ            จ านวน ......................... บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   จ านวน ......................... บาท 

8. ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-ร้อยละ 79) 
(  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(  ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ……………………………………………………………………………………………… 
(  ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

   (  ) ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
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9. ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................... 
.............................................................................................................................................................................. .. 
10. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... .................................................................................................  
11. งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินตามโครงการ 
.............................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
12. ความคิดเห็น หัวหน้าโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................................... ............ 
 
                                          (ลงชื่อ)................................................................... ...ผู้รายงาน 
                                                  (.................................................................) 
                                           วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ..................... 
13. ความเห็นของหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. ............. 
                                     
                                           (ลงชื่อ).................................................................... 
                                                   (................................................................) 
                                            วันที.่.........เดือน.....................................พ.ศ..................... 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 ................................................................................................................................................... ........................ 
                                     
                                          (ลงชื่อ).................................................................... 
                                                        (นายเฉลิมชัย สืบสุนทร) 
                                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 
                                          วันที.่.........เดือน.....................................พ.ศ..................... 
15. ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................. .........................................................................................  
 
                                            (ลงชื่อ)………………………………………………. 
                                                        (นายเอกลักษณ์ บุญท้าว) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 
                                             วันที.่........เดือน..................................พ.ศ................   


