
  

              
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 2561 

 

โครงการงานแผนงานและจัดสรรงบประมาณ 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ  

 

 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35 



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 

ที่       -                               วันที่    ..................................... 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2561 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
 

  ด้วย งานแผนงานและจัดสรรงบประมาณได้ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2561 ลุล่วงแล้ว 
บัดนี้จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                   

    ลงชื่อ ................................................. ผู้รายงาน 

               (นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์) 

            
                                                                                            

 

  



ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. การด าเนินงาน 
   ด าเนินการเสร็จสิ้น    กิจกรรมที่ 1-2 
   ด าเนินการแต่ยังไม่เสร็จสิ้น   กิจกรรมที่................. 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ    กิจกรรมที่................. 
 

2. เป้าหมาย 
รายละเอียดเป้าหมายท่ีระบุไว้ในโครงการ ผลการปฏิบัติได้จริง 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  
- - 
  
  
  

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. โรงเรียนเมืองปานวิทยามีแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนพัฒนาการศึกษา ปฏิทินปฏิบัติงาน 
รายงานประจ าปี และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  

โรงเรยีนเมืองปานวิทยามีแผนการปฏิบตัิการประจ าปี 

แผนพฒันาการศกึษา ปฏิทินปฏิบตัิงาน รายงาน

ประจ าปี และขอ้มลูสารสนเทศตา่ง ๆ  

2. การจัดสรรเงินงบประมาณและการประเมินผล
การด าเนินงานแต่ละโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

การจดัสรรเงินงบประมาณและการประเมินผลการ

ด าเนินงานแตล่ะโครงการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

3. ฝ่ายแผนงานมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ฝ่ายแผนงานมีประสทิธิภาพในการบรหิารงาน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ ผลที่ได้รับ 
โรงเรยีนเมืองปานวิทยามี
แผนการปฏิบตัิการประจ าปี 
แผนพฒันาการศกึษา ปฏิทิน
ปฏิบตัิงาน รายงานประจ าปี และ
ขอ้มลูสารสนเทศตา่ง ๆ  

ตรวจสอบ แบบส ารวจ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การจดัสรรเงินงบประมาณและ
การประเมินผลการด าเนินงานแต่
ละโครงการเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย 

ตรวจสอบ แบบส ารวจ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ฝ่ายแผนงานมีประสทิธิภาพใน
การบรหิารงาน 

ตรวจสอบ แบบส ารวจ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน ทั้ง งาน / โครงการ 

 

เงินที่จัดสรร (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ/เกินงบ (บาท) 
6000 5266 734 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตอนที ่2      ผลการประเมินผลโครงการ 

 

รายการประเมิน 
การประเมิน แปลผล 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
1. ผลการด าเนินงาน/โครงการนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด 4.00 0 มาก 
2. มีการวางแผนการด าเนินงานชัดเจน อย่างเป็นระบบ 4.00 0 มาก 
3. มีการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 4.00 0 มาก 
4. ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ 4.00 0 มาก 
5. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 4.00 0 มาก 
6. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.00 0 มาก 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 4.00 0 มาก 
8. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 4.00 0 มาก 
รวม 4.00 0 มาก 

 
  



ตอนที่  3    สรุปผลการพัฒนาโดยภาพรวมของงาน / โครงการ 

1. จากการสังเกต ก ากับติดตาม  ตรวจสอบ งาน / โครงการ ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า  ขอสรุปผลใน
พัฒนาการของงาน / โครงการ  ดังนี้ 
  มีพัฒนาการสูงขึ้น   มีผลการด าเนินงานสูงกว่าปีที่ผ่านมา สังเกตได้จาก 

1. โรงเรียนเมืองปานวิทยามีแผนการปฏิบัติการประจ าปี  แผนพัฒนาการศึกษา ปฏิทินปฏิบัติงาน 
รายงานประจ าปี และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  โดยมีส่วนร่วมของคณะครู 

2. การจดัสรรเงินงบประมาณและการประเมินผลการด าเนินงานแต่ละโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีส่วนร่วมของคณะครู 

3. ฝ่ายแผนงานมีประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยใช้ โปรแกรม SMSS มามีส่วนช่วยในการบันทึก
และควบคุมงบประมาณแต่ละโครงการ มีการประเมินผลโครงการเป็นรูปเล่ม 

4. มีการใช้ระบบ smss มาช่วยในการรายงานผลการด าเนินงาน 
5. ได้ชี้แจงให้แต่ละโครงการท าการสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม และรายงานผล

การด าเนินงานในระบบ smss ปีงบประมาณ 2561 
6. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ผ่านระบบ Google form 
7. ได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในปีงบประมาณต่อไป 
 

 พัฒนาการคงที่/เท่าเดิม มีผลการด าเนินงานเท่ากับปีที่ผ่านมา สังเกตได้จาก 

............................................................................................................................................. ........................... 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  
 
 พัฒนาการลดลง  มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    สังเกตได้จาก 
........................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................................................................................  

 
2. จากผลการสรุปพัฒนาของงาน / โครงการ ในข้อ 1.  ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า 

2.1 ปัญหา / อุปสรรค์ที่พบจากการด าเนินงาน/โครงการ ที่รับผิดชอบ คือ 
การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการ ยังท าได้น้อย เพราะเนื่องจากจ านวนนักเรียนที่ลดลงท าให้เงิน
งบประมาณท่ีได้รับลดลง  
การสรุปรายงานโครงการ แต่ละโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 



 
2.2 กิจกรรมย่อยเดิม  ที่ข้าพเจ้าคิดว่าควรด ารงไว้และน าไปด าเนินการต่อ ในปีถัดไป คือ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดสรรงบประมาณ การติดตามการด าเนินโครงการ ประเมินผล
โครงการ 
 
2.3 กิจกรรมใหม่  ที่ข้าพเจ้าคิดว่าควรมีการด าเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน / โครงการ                

ในปีถัดไป  คือ 
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้เขียนขอซื้อภายในวันศุกร์ โดยมีใบขอซื้อเสมอ โดยให้ส่งวันศุกร์ แล้ว
จะได้ของวันพุธ ซึ่ง ทางพัสดุจะแนบใบขอซื้อซึ่งมีเลขที่ข้อความของแผนงาน กลับมาให้การเงินทุกครั้ง 
เพ่ือที่การเงินจะได้บอกเลขบันทึกข้อความนั้นที่จ่ายไป เพ่ือจะได้ลงจ านวนเงินใช้จ่ายในระบบ smss ต่อไป 
 
ตอนที่ 4   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มงานที่สังกัด 
............................................น าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป.......................................................................... 
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  

 
ลงชื่อ………….….…..…………….………หัวหน้ากลุ่มงาน 

                (นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์) 
      ……..…/………………/………… 
 

ตอนที่ 5   ประเมินผลการด าเนินงาน / โครงการของหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ 
1. ระยะเวลา 
 ส าเร็จตามก าหนด     จ านวน  2  กิจกรรม  กิจกรรมที1่-2  
 ส าเร็จก่อนก าหนด     จ านวน ..............  กิจกรรม  กิจกรรมที่................     
 ส าเร็จช้ากว่าก าหนด  จ านวน ..............  กิจกรรม  กิจกรรมที่................     
 อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………….………..………… 

2. บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
 ระดับดีมาก         ระดับดี    ระดับพอใช้         ระดับควรปรับปรุง           
  อ่ืน ๆ…………………………………………………………… 

3. จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
   เพียงพอ     ไม่เพียงพอ            อ่ืน ๆ……………………………………. 

4. การด าเนินโครงการปีต่อไป 
 ยกเลิกโครงการ             ด าเนินการต่อเนื่อง    พัฒนา / ปรับปรุงบางกิจกรรม    



 อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………….. 
5. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การก ากับติดตาม ประเมินผลโครงการ และน าผลการประเมินมาพัฒนาโครงการในปีต่อ ๆ ไป   การจัดซ้ือ
จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
 
 

           ลงชื่อ…………….….….…….…...……หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ 
                   (นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์) 

       ……..…/………………/………… 
  



ตอนที ่6    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายนโยบายและแผน 
.........................ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป.....................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................  
 
 

             ลงชื่อ………………..….……….……  หัวหน้างานแผนงาน 
                     (นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์) 

         ……..…/………………/………… 
 

ตอนที่ 7    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน  
........................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................... .................................. 
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  

              
 

ลงชื่อ………………..….……….……ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
                     (นายด ารงค์    ตุลาสืบ) 

         ……..…/………………/………… 
 

 
 

  



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 แยกโครงการ 

รหัส

โครงการ 
ฝ่าย/งาน/โครงการ 

บาท   ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ % จ่าย 
 

 ฝ่ายบริหารวิชาการ          

101 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่าย

บริหารวิชาการ 
60,000.00 60,547.00 -547.00 100.91 

นายประพันธ ์

102 โรงเรียนแกนน าจัดการเรยีนร่วม 2,000.00 2,104.00 -104.00 105.20 นางสิริภรณ ์

103 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 35,000.00 18,792.00 16,208.00 53.69 น.ส.ดวงจันทร ์

104 พัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย 7,000.00 6,897.00 103.00 98.53 นางสิริภรณ ์

105 พัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ 30,000.00 30,923.00 -923.00 103.08 น.ส.นิภา 

106 พัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 นายกรกรต 

107 พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 นายพิทักษ์ 

108  พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
45,000.00 30,323.80 14,676.20 67.39 นางจิลาวัลย์ 

 นายธเนศร์   
109 พัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 8,000.00 4,316.00 3,684.00 53.95 น.ส.ดวงจันทร ์

110 พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
8,000.00 19,035.00 -11,035.00 237.94 

นางดวงจันทร์ 

111 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อาเซียนใน

ศตวรรษที่ 21 
8,000.00 7,300.00 700.00 91.25 

นางดวงจันทร์ 

112 พัฒนากลุ่มสาระศลิปะ ดนตรี นาฎศิลป ์ 10,000.00 9,655.00 345.00 96.55 นายอุโฆษ 

113 พัฒนางานแนะแนว 4,000.00 1,908.00 2,092.00 47.70 นายรตนพงษ์ 

114 นักศึกษาวิชาทหาร 2,000.00 2,340.00 -340.00 117.00 นายธรณินทร ์  

115 งานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000.00 30,400.00 -10,400.00 152.00 นางฉวีวรรณ 

116 พัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมความเป็น

ไทย 
9,000.00 9,000.00 0.00 100.0 

นายณัฐพงษ ์

117 โครงการนาฏศิลปส์ู่ชุมชน 8,000.00 8,384.00 -384.00 104.80 นางสิริภรณ ์

118 
โครงการโรงเรยีนในฝัน 

30,000.00 22,000.00 8,000.00 73.33 
นางฉววีรรณ 

นางพัชรนิทร ์

  301,000.00 268,924.80 32,075.20 89.34  

 

 



 

รหัส

โครงการ 
ฝ่าย/งาน/โครงการ 

บาท   ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ % จ่าย 
 

 ฝ่ายบริหารงบประมาณ          

201 ค่าสาธารณูปโภค 100,000.00 100,156.32 -156.32 100.16 นางนิภา 

202 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 60,000.00 80,320.00 -20,320.00 133.87 นางพัชรินทร์ 

203 โครงการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภณัฑ์การจัดการศึกษา 

การสาธารณูปโภค และยานพาหนะ 
70,000.00 75,206.42 -5,206.42 107.44 

นางพัชรินทร์ 

204 โครงการจ้างนักการภารโรง 190,260.00 191,015.00 -755.00 100.40 นางฐิตารีย ์

205 โครงการพัฒนาบุคลากร 60,000.00 45,586.00 14,414.00 75.98 นางฐิตารีย ์

206 พัฒนาธุรการฝ่ายบริหารงบประมาณ 1,000.00 1,517.00 -517.00 151.70 นางฐิตารีย ์

207 งานสารบรรณ 40,000.00 66,087.70 -26,087.70 165.22 นางฐิตารีย ์

208 งานแผนงานและจดัสรรงบประมาณ 6,000.00 5,266.00 734.00 87.77 นายสุรตัน ์  

209 งานการเงินและบญัช ี 10,000.00 10,867.00 -867.00 108.67 นางนิภา 

210 งานบริหารสินทรัพย์และพัสด ุ 35,000.00 5,539.00 29,461.00 15.83 นางพัชรินทร์ 

  572,260.00 581,560.44 -9,300.44 101.62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
รหัส

โครงการ 
ฝ่าย/งาน/โครงการ 

บาท   ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ % จ่าย 
 

 ฝ่ายบริหารบุคคล          

301 งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล 1,000.00 2,946.00 -1,946.00 294.60 นางจิลาวัลย ์

302 ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต 15,000.00 11,748.00 3,252.00 78.32 นายธรณินทร ์

303 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,000.00 12,850.00 7,150.00 64.25 นางจิลาวัลย ์

304 อบรมวินัยจราจร 2,000.00 1,240.00 760.00 62.0 นายพิทักษ์ 

305 โครงการสถานศึกษาสีขาว 1,000.00 1,010.00 -10.00 101.00 นายธรณินทร ์

306 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 8,000.00 8,075.00 -75.00 100.94 นายธรณินทร ์

  47,000.00 37,869.00 9,131.00 80.57  

 

 

 
รหัส

โครงการ 
ฝ่าย/งาน/โครงการ 

บาท   ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ % จ่าย 
 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป          

401 งานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 นายธนากร 

402 พัฒนางานอาคารสถานท่ี   90,000.00 64,076.00 25,924.00 71.2 นายธเนศร ์

403 งานประชาสัมพันธ์   3,500.00 0.00 3,500.00 0. นายรตนพงษ์   

404 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5,000.00 4,776.00 224.00 95.52 นางใกล้รุ่ง 

405 งานโสตและทัศนูปกรณ ์ 35,000.00 32,595.00 2,405.00 93.13 นายรตนพงษ์ 

นายสุรัตน์ 

406 พัฒนาระบบปฎิคมโรงเรียน   5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 นางวรรณเพ็ญ 

407 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงโรงเรียน 53,400.00 35,091.00 18,309.00 65.71 นายธเนศร ์

  192,900.00 136538 56,362.00 70.78  

 



 

 

 

 

 
รหัส

โครงการ 
ฝ่าย/งาน/โครงการ 

บาท   ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ % จ่าย 
 

 

 

         

501 ส ารองจ่าย 50,000.00 129,014.34 -79,014.34 258.03 - 

 502 ค่าเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ส าหรับ

นักเรียนยากจน ม.ต้น 
27,000.00 27,000.00 0.00 100.0 

  

  77,000.00 156,014.34 -79,014.34 202.6  

 

 

หมายเหต ุ 

รหัสโครงการน าหน้าด้วยเลข 1-5 ใช้เงินอุดหนุนรายหัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
รหัส

โครงการ 
ฝ่าย/งาน/โครงการ 

บาท   ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ % จ่าย 
 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนฟรี 15 ปี          

601 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความเป็นเลศิ 87,800.00 220,289.50 -132,489.50 250.90 นายประพันธ ์

602 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10,000.00 8,284.00 1,716.00 82.84 นายประพันธ ์

603 TO BE NUMBER ONE และ กีฬาสีภายใน 20,000.00 25,000.00 -5,000.00 125.0 นายธรณินทร ์

604 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 22,000.00 23,200.00 -1,200.00 105.45 นายธเนศร ์

605 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 นางจิลาวัลย ์

606 โครงการทัศนศึกษา 100,000.00 86,040.00 13,960.00 86.04 นางวรรณเพ็ญ 

607 โครงการการให้บริการสารสนเทศ/ICT  5,000.00 10,290.00 -5,290.00 205.80 นางพัชรินทร์ 

608 โครงการค่าหนังสือ เครื่องแบบ 

อุปกรณ์การเรียน 
533,372.00 473,087.75 60,284.25 88.70 

นางนิภา 

  783,172.00 846,191.25 -63,019.25 108.04  

  

 
รหัส

โครงการ 
ฝ่าย/งาน/โครงการ 

บาท   ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ % จ่าย 
 

 เงินระดมทรัพย์และรายได้สถานศึกษา          

701  โครงการจ้างแม่บ้าน วิทยากรท้องถิ่น 

และเงินสวสัดิการ 
162,600.00 156,750.00 5,850.00 96.40 

นางฐิตารีย ์



 702  โครงการพัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลย ี
76,333.00 99,412.00 -23,079.00 130.23 

นางพัชรินทร์   

703 โครงการจ้างครูต่างชาติและครู

ภาษาจีน 
286,067.00 286,524.00 -457.00 100.16 

นางฐิตารีย ์

704 คา่วารสารโรงเรยีน 19,200.00 17,100.00 2,100.00 89.06 
 

 รวม 544,200.00 559,786.00 -15,586.00 102.864  

หมายเหตุ  

รหัสโครงการน าหน้าด้วยเลข 6 ใช้เงินกิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี 

รหัสโครงการน าหน้าด้วยเลข 7 ใช้เงินระดมทรัพย์และรายได้สถานศึกษา 
 

รหัส

โครงการ 
ฝ่าย/งาน/โครงการ 

บาท   ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ % จ่าย 
 

 

 

      

801 โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
181,500.00 179,520.00 1,980.00 98.91 

-นายรตนพงษ์  

       

 

1.  กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้โครงการ

ของโรงเรียนใช้เป็นกรอบและทิศทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนกลยุทธ์ จุดเน้นสู่ความส าเร็จตามนโยบาย
ของรัฐบาล ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ตารางแสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ สพฐ. กลยุทธ์ สพม.เขต 35  กลยุทธ์
โรงเรียนเมืองปานวิทยา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. เป้าหมาย 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 



มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี    

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- 

  

4. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้นการด าเนินงาน      วันที.่....1 ...... เดือน....ตุลาคม........... พ.ศ.  ..2560 
 สิ้นสุดการด าเนินงาน  วันที่.....30..... เดือน......กันยายน...... พ.ศ.  ..2561 

 

5. สถานที่ด าเนินการ         
………………โรงเรียนเมืองปานวิทยา……………. 

 
 

6. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
1. นักเรียน   ….......คน   
2. คร ู   ….23........คน 
3. ชุมชน   …..................คน 
4. วิทยากรท้องถิ่น  ….........1.........คน 
5. อ่ืน ๆ ระบุ ......................  …..................คน 

  



7. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามขั้นตอน PDCA หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ขั้นวางแผนงานตามกิจกรรม (Plan) 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……จัดท าและเสนอโครงการ …………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
............................................. 
..........โครงการ... 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

ขั้นด าเนินการตามกิจกรรม (Do) 
………ประชุมคณะครู เพื่อชี้แจงการเสนอโครงการที่จะด าเนินการ และก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์………………. 
………คณะครูร่วมกันพิจารณาโครงการต่างๆ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระและ
หัวหน้าฝ่ายร่วมพิจารณา จัดสรรงบประมาณ…………………. 
………ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ …………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน (Check) และปัญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………. 
โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีโครงการต่างๆ 
………………………………………. 
. 

 

 
............................................. 
.......รายงานฉบับนี้............ 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 



ขั้นพัฒนา  แนวทางการปรับปรุง  แก้ไข (Action) 
………ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจน 

 
.......รายงานฉบับนี้
...................... 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้ากิจกรรม  ... นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์  นางฐิตารีย์ จีระเถียรกุล................ 
  

  
 

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- 

 

10. ผลที่ได้รับ 
1.  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี    

 
 

11. ระดับความส าเร็จ 
    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ ผลที่ได้รับ 
มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี    

 
ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ มี

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี    

 

มี
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี    

 
     
     
     
     
     
                                         

  บรรลุตามเป้าหมาย    ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 



 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน 
        (.......นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์.....) 
                ต าแหน่ง....................ครู............................... 
                            ............... /..................... /...............  

 
  

 

 

 

2.  กิจกรรมการการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้โครงการ

ของโรงเรียนใช้เป็นกรอบและทิศทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนกลยุทธ์ จุดเน้นสู่ความส าเร็จตามนโยบาย
ของรัฐบาล ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ตารางแสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ สพฐ. กลยุทธ์ สพม.เขต 35  กลยุทธ์
โรงเรียนเมืองปานวิทยา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือตรวจสอบความส าเร็จของกิจกรรมที่ได้
ด าเนินงาน ต้องมีการติดตามผลการด าเนินโครงการ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ    

 
3. เป้าหมาย 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            ระบบ google form ติดตามผลการด าเนินโครงการ 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ระบบ google form ติดตามผลการด าเนินโครงการ  

4. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้นการด าเนินงาน      วันที.่....1 ...... เดือน....ตุลาคม........... พ.ศ.  ..2560 



 สิ้นสุดการด าเนินงาน  วันที่.....30..... เดือน......กันยายน...... พ.ศ.  ..2561 

 

5. สถานที่ด าเนินการ         
………………โรงเรียนเมืองปานวิทยา……………. 

 
 

6. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
1. นักเรียน   ….......คน   
2. คร ู   ….23........คน 
3. ชุมชน   …..................คน 
4. วิทยากรท้องถิ่น  ….........1.........คน 
5. อ่ืน ๆ ระบุ ......................  …..................คน 

  



7. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามขั้นตอน PDCA หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ขั้นวางแผนงานตามกิจกรรม (Plan) 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……จัดท าและเสนอโครงการ …………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
............................................. 
..........โครงการ... 
............................................. 

ขั้นด าเนินการตามกิจกรรม (Do) 
………ประชุมคณะครู เพื่อชี้แจงการก ากับติดตาม โครงการที่ได้ด าเนินการ  
………………. 
       คณะครูด าเนินการประเมินตนเองผ่าน ระบบ Google form    
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
........google form 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน (Check) และปัญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………. 
โรงเรียนมีการก ากับติดตามการด าเนินโครงการผ่าน Google form 
การมีส่วนร่วมของคณะครู  ………………………………………. 
. 

 

 
............................................. 
................... 
......แบบติดตาม Google 
form ............. 
 

ขั้นพัฒนา  แนวทางการปรับปรุง  แก้ไข (Action) 
………- 

 
.......รายงานฉบับนี้ 
 

 
 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้ากิจกรรม  ... นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์  นางฐิตารีย์ จีระเถียรกุล................ 
  

  
 



9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- 
 
 

 

10. ผลที่ได้รับ 
1.  มีระบบตดิตามการด าเนินโครงการผ่าน google form 

 
 

11. ระดับความส าเร็จ 
    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ ผลที่ได้รับ 
มีระบบติดตามผา่น google form ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ มีการตดิตาม มีการตดิตาม 

     
     
     
     
     
                                         

  บรรลุตามเป้าหมาย    ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
 

 
ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน 

        (.......นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์.....) 
                ต าแหน่ง....................ครู............................... 
                            ............... /..................... /...............  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.  กิจกรรมการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้

โครงการของโรงเรียนใช้เป็นกรอบและทิศทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนกลยุทธ์ จุดเน้นสู่ความส าเร็จตาม
นโยบายของรัฐบาล ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ตารางแสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ สพฐ. กลยุทธ์ สพม.เขต 35  กลยุทธ์
โรงเรียนเมืองปานวิทยา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือตรวจสอบความส าเร็จของกิจกรรมที่ได้
ด าเนินงาน ต้องมีการประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ  รายงานประจ าปี 
3. เป้าหมาย 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           รายงานประจ าป,ี รายงานโครงการ , การรายงานผ่านระบบ smss 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-ประเมินผลการด าเนินงาน   

  

4. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้นการด าเนินงาน      วันที.่....1 ...... เดือน....ตุลาคม........... พ.ศ.  ..2559 
 สิ้นสุดการด าเนินงาน  วันที่.....30..... เดือน......กันยายน...... พ.ศ.  ..2560 

 

5. สถานที่ด าเนินการ         
………………โรงเรียนเมืองปานวิทยา……………. 

 
 

6. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 



6. นักเรียน   ….......คน   
7. คร ู   ….23........คน 
8. ชุมชน   …..................คน 
9. วิทยากรท้องถิ่น  ….........1.........คน 
10. อ่ืน ๆ ระบุ ......................  …..................คน 

  



7. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามขั้นตอน PDCA หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ขั้นวางแผนงานตามกิจกรรม (Plan) 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……จัดท าและเสนอโครงการ …………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
............................................. 
..........โครงการ... 
............................................. 

ขั้นด าเนินการตามกิจกรรม (Do) 
………ประชุมคณะครู เพื่อชี้แจงการ ประเมินผลการด าเนินโครงการที่ได้
ด าเนินการ  ………………. 
     คณะครูด าเนินการประเมินโครงการผ่าน ระบบ Google form  
     รายงานผลการด าเนินโครงการในระบบ smss พร้อมเป็นรูปเล่ม ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 
………เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะครูร่วมกันเขียนรายงานประจ าปี โดยร่วมพูดคุย
จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
........รูปภาพ............. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน (Check) และปัญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………. 
การประเมินโครงการผ่าน ระบบ Google form  
รายงานผลการด าเนินโครงการในระบบ smss พร้อมเป็นรูปเล่ม 
การมีส่วนร่วมของคณะครูในการเขียนรายงานประจ าปี 
………………………………………. 
. 

 

 
............................................. 
.......รายงานประจ าปี ............ 
......แบบติดตาม Google 
form ............. 
.......รายงานโครงการใน
ระบบ smss........... 
......รูปเล่มรายงานโครงการ 

ขั้นพัฒนา  แนวทางการปรับปรุง  แก้ไข (Action) 
………การเร่งรัดการรายงานโครงการในระบบ smss และรูปเล่ม 

 
.......รายงานฉบับนี้ 
 

 
 



 
 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้ากิจกรรม  ... นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์  นางฐิตารีย์ จีระเถียรกุล................ 
  

  
 

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- 

 

10. ผลที่ได้รับ 
1.  มีรายงานประจ าป ี

2.  มีรายงานผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่มและในระบบ smss 
3. มีการประเมินผ่านระบบ google form 

 
 

11. ระดับความส าเร็จ 
    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ ผลที่ได้รับ 
มีรายงานประจ าป ี ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ มีรายงาน

ประจ าป ี
มีรายงาน
ประจ าป ี

มีรายงานผลการด าเนิน
โครงการเป็นรูปเล่มและใน
ระบบ smss 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ มีรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
เป็นรูปเล่มและ
ในระบบ smss 

อยู่ในช่วง
ด าเนินการ 

     
     
     
     
                                         

  บรรลุตามเป้าหมาย    ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
 

 
ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน 

        (.......นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์.....) 



                ต าแหน่ง....................ครู............................... 
                            ............... /..................... /...............  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

  



 
ภาพการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
ภาพการประชุมเสนอโครงการและการสรุปประเมินโครงการตามกิจกรรม 

 



 

 

 



 


