
29 
 

        
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2562 

 

โครงการ พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
งาน /กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงส านักงานกลุ่ม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 4 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร  
                                                               สถานศึกษา 
ลักษณะงาน / โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์ 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ มิถุนายน 2562 และ มกราคม 2563 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรรจ านวน 27,010 บาท    งบประมาณที่ใช้ไป 27,010  บาท 

          คงเหลือ         -   บาท    เกินงบประมาณ  -   บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

วัตถุประสงค์      
1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถของบุคลากรในฝ่าย  

 
เป้าหมาย/ตัวชีวั้ดความส าเร็จ    
ด้านปริมาณ   

-บุคลากรในฝ่ายเกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถร้อยละ100 
-การท างาน และ การให้บริการเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ     
-บุคลากรในฝ่ายเกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถ 
-การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายคล่องตัวมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

  

ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
1.ขั้นวางแผน (Plan) 

  1.1 ประชุมร่วมวางแผนภายในกลุ่ม บริหารงบประมาณ 
  1.2 ส ารวจวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต้องจัดซื้อ ซ่อมแซม  

1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  1.4 ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

2. ขั้นด าเนินการ(Do) 
  2.1. จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

  ระบบการบริหารงานฝ่าย
ต่างๆ เกิดความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่
ตรงตามความถนัดและความสามารถของ
บุคลากรในฝ่าย 

  ผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายมี
ความสามารถตางกับภาระ
งานที่รับผิดชอบ 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 

 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
-บุคลากรในฝ่ายเกิดความชัดเจนในการ
ก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและ
ความสามารถร้อยละ 100 
-การท างาน และ การให้บริการเกิดความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 

 
 
 

 
 

 

  

-บุคลากรท าหน้าที่งานที่
ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ให้การบริการสนับสนุนแก่
นักเรียน บุคลากร 100% 

ด้านคุณภาพ    
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-บุคลากรในฝ่ายเกิดความชัดเจนในการ
ก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและ
ความสามารถ 
-การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 
 
 
 
 
 

-บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-บุคลากรปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

  
3.3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
       โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู  จ านวน  35  คน   คิดเป็นร้อยละ 87.50 
เป็นนักเรียน จ านวน  190  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.96  เป็นผู้ปกครอง/ชุมชน/  จ านวน  32  คน     
 

ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม   
รายการ  S.D. ความหมาย 

1.  ด้านกระบวนการ (เฉพาะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ)    
    1.1 การประชุม วางแผนในการด าเนินงาน 4.05 0.78 มาก 

1.2 การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนด/ขั้นตอน 4.56 0.85 มากที่สุด 
1.3 มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ 4.21 0.42 มาก 
1.4 การประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 4.35 0.23 มาก 

    1.5 การวิเคราะห์และน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.15 0.56 มาก 
เฉลี่ย 4.26 0.57 มาก 

2.  ด้านปัจจัย (เฉพาะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ)    
2.1  งบประมาณเหมาะสม 4.35 0.11 มาก 
2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 4.45 0.25 มาก 
2.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 4.51 0.98 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.44 0.45 มาก 
3.  ภาพรวมความพึงพอใจของการให้ค าแนะน า/การบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง) 

4.52 1.01 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.39 1.01 มาก 
 

จากตาราง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงส านักงานกลุ่ม โดยการการแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ผู้ให้บริการ(ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายงบประมาณ) ประเมินด้านกระบวนการ และ ด้านปัจจัย. ผลการ
ประเมินด้านกระบวนการ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก(   4.26 ) ผลการประเมินด้านปัจจัยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (   4.44 )  
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ผู้รับบริการ (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง) ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของการให้
ค าแนะน า/การบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   4.52 )  

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
      จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

 ความร่วมมือของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารงบประมาณ และข้ันตอนการด าเนินงาน 
      จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

ครูผู้รับผิดชอบในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าความรู้มาให้ 
ค าแนะน า และ บริการ แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ได้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น 

     ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
   - 

 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
       ( นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ ) 

          ผู้รายงานโครงการ 
 

เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
        ลงชื่อ ............................................ 
 ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
 หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

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

.........................................................................................  
       ลงชื่อ ............................................... 
                ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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ภาคผนวก 
ปรับปรุงส านักงานให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2562 

โครงการ พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
งาน /กิจกรรม ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่ 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะงาน / โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางณหทัย อนุจร 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ  มิถุนายน 2562 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรรจ านวน -  บาท    งบประมาณที่ใช้ไป - บาท 

         คงเหลือ - บาท    เกินงบประมาณ  -   บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

วัตถุประสงค์      
1. เพื่อระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้ชุมชนเห็นความส าคัญต่อการจัดการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

ด้านปริมาณ   
- การบริหารและจัดการระดมทุนเพื่อการศึกษาได้อย่างน้อย ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง 
- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ 80 
- นักเรียนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความสุขในการเรียน 

ด้านคุณภาพ     
-การบริหารและจัดการระดมทุนเพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพ 
-. นักเรียนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความสุขในการเรียน 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

  

ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
1.ขั้นวางแผน (Plan) 

  1.1 ประชุมร่วมวางแผนครูทั้งหมดเพื่อชี้แจงรายละเอียด 
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2. ขั้นด าเนินการ(Do) 
  -หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณชี้แจงผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
  -ครูที่ปรึกษารวมรวมเงินที่ได้จากการระดมทุน 
  -น าเงินที่ได้จากการระดมทุนเข้าระบบเงินรายได้สถานศึกษา 
 

5. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
5.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  สามารถระดมทุนเพื่อ
การศึกษาได้ตามเป้าหมาย 

2. เพื่อให้ชุมชนเห็นความส าคัญต่อการจัด
การศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

  ผู้ปกครองชุมชนเห็น
ความส าคัญและเข้ามามี
ส่วนร่วมในระดับดีมาก 

 
5.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
- การบริหารและจัดการระดมทุนเพื่อ
การศึกษาได้อย่างน้อย ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปกครอง 
- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาร้อยละ 80 
- นักเรียนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมี
ความสุขในการเรียน 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
-สามารถระดมทุนได้เป็น
เงินจ านวน 743,000 บาท 
-ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มากกว่า
ร้อยละ 80 
 
 

ด้านคุณภาพ 
-การบริหารและจัดการระดมทุนเพื่อ
การศึกษามีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมี
ความสุขในการเรียน 

 
 

 
 

 
 
 
 

การระดมทุนที่สามารถท า
ให้การบริหารจัดการศึกษา
มีคุณภาพ ส่งผลให้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
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 3.3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 โดยประเมินจากการสังเกต สอบถาม นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก 

4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

เนื่องจากผู้ปกครอง และชุมชนมีความพร้อมในการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการ
พัฒนาในด้านการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี เท่าทันโรงเรียนอื่นๆ 
 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

- 
  
    ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

- 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

- 
 

ลงช่ือ ………..……………..………………………. 
                  ( นางจุฑาทิพย ์ กลบัขนัธ์ ) 

          ผูร้ายงานกิจกรรม 
 
เสนอ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 
 
- เพื่อโปรดทราบ 
        ลงช่ือ ............................................ 
 ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
 หวัหนา้งานแผนงานโรงเรียน 

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

......................................................................................... 
       ลงช่ือ ............................................... 
                ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2562 

โครงการ พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
งาน /กิจกรรม จัดวางระบบควบคุมภายใน 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะงาน / โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวจุไรรัตน์ ทองยอด 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ  15 ธันวาคม 2562 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรรจ านวน 300  บาท    งบประมาณที่ใช้ไป 300 บาท 

         คงเหลือ - บาท    เกินงบประมาณ  -   บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
วัตถุประสงค์      

1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
 2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานของการเงิน 
 3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติที่โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

ด้านปริมาณ   
- มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 5-6 ครบร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ     
-มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 5-6 อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

  

ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
1.ขั้นวางแผน (Plan) 

  1.1 ประชุมร่วมวางแผนหัวหน้ากลุ่มงาน 
1.2 มอบหมายภาระงานแต่ละหัวหน้ากลุ่มงาน 
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2. ขั้นด าเนินการ(Do) 
  -หัวหน้ากลุ่มงานเขียบกรอบงานระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มงาน 
  -รวบรวมน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการ
ทุจริต 

  งานทุกงานโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานของ
การเงิน 

  การเบิกจ่ายเงินมีเอกสาร
หลักฐานถูกต้อง 

3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและ
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 

  การปฏิบัติงานทุกอย่าง
เป็นไปตามระเบียบ ข้อ
กฏหมายอย่างเคร่งครัด 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
- มีการด าเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 5-6 
ครบร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 
 

มีการด าเนินการตาม
ระเบียบร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
-มีการด าเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 5-6 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
มีการด าเนินการตาม
ระเบียบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3.3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 โดยประเมินจากการสังเกต การตรวจเอกสาร และ ด าเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารที่รายงาน 
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4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

- 
 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

- 
    ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

- 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

- 
 

ลงช่ือ ………..……………..………………………. 
                  ( นางจุฑาทิพย ์ กลบัขนัธ์ ) 

          ผูร้ายงานกิจกรรม 
 
เสนอ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 
 
- เพื่อโปรดทราบ 
        ลงช่ือ ............................................ 
 ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
 หวัหนา้งานแผนงานโรงเรียน 

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

......................................................................................... 
       ลงช่ือ ............................................... 
                ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2562 

โครงการ พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
งาน /กิจกรรม พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะงาน / โครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ  13 พฤศจิกายน 2561 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรรจ านวน 3,000  บาท    งบประมาณที่ใช้ไป 3,000 บาท 

         คงเหลือ - บาท    เกินงบประมาณ  -   บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
วัตถุประสงค์      

1. เพื่อพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีความถูกต้อง สอดคล้องสัมพันธ์กันและ
สามารถตรวจสอบได้ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

ด้านปริมาณ   
- บุคลากรในฝ่าย จ านวน 8 คน  
- เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระ/ฝ่าย จ านวน 15 คน 

ด้านคุณภาพ     
-ระบบงานการเงิน การบัญชี พัสดุ และ แผนงานของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน

และสามารถตรวจสอบได้ในระดับดีมาก 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

  

ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
1.ขั้นวางแผน (Plan) 

  1.1 ประชุมร่วมวางแผนภายในกลุ่ม บริหารงบประมาณ 
1.2 จัดท าตารางคาบว่างท่ีตรงกันของเจ้าหน้าที่ 



41 
 

2. ขั้นด าเนินการ(Do) 
  -หัวหน้างานการเงิน แนะน าการท าสมุดเงินสด ทะเบียนคุมประเภทต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่
บัญชี 
  -เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน แนะน าการจัดท าเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง แบบท ามือ ให้แก่
เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระ งาน และ ฝ่ายต่างๆ 
 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์กับโรงเรียนอ่ืน 

  บุคลากรในฝ่ายให้
ค าแนะน า และความรู้กัน
ภายในฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง 

2.เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง ท าให้
มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
โรงเรียน 

 

  บุคลากรสามารถน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ จ านวน 10 คน ครูธุรการ 
จ านวน 1 คน 

 
 
 

 
 
 

 

-บุคลากรในฝ่าย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กันภายในฝ่าย 

ด้านคุณภาพ 
บุคลากรในกลุ่มงานปริหารงบประมาณ 
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

 
 
 
 

บุคลากรในกลุ่มงานปริหาร
งบประมาณ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 
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 3.3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
จากการสอบถาม การสังเกต  การตรวจสอบเอกสาร และ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยครูผู้

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ เจ้าหน้าที่การเงิน และ เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างได้อยู่ในระดับดีมาก 

4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

- 
 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

- 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

-ขาดข้อมูลและการประสานงานที่ดีกับโรงเรียนที่ต้องการไปศึกษาดูงาน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

- 
 

ลงช่ือ ………..……………..………………………. 
                  ( นางจุฑาทิพย ์ กลบัขนัธ์ ) 

          ผูร้ายงานกิจกรรม 
 
เสนอ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 
 
- เพื่อโปรดทราบ 
        ลงช่ือ ............................................ 
 ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
 หวัหนา้งานแผนงานโรงเรียน 

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

......................................................................................... 
       ลงช่ือ ............................................... 
                ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2562 

โครงการ   ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง   
                       งาน /กิจกรรม      ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  4 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 10  
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อท่ี 2 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 
ลักษณะงาน / โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวปาริชาติ         เกตุแก้ว 
วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2562 
สรุปค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรรจ านวน 25,000บาท    งบประมาณที่ใช้ไป 14,900.....บาท 

         คงเหลือ 10,100 บาท    เกินงบประมาณ - บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
วัตถุประสงค์     

1.เพื่อให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
2.เพื่อบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์  ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ที่ปกติ  พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ   
ด้านปริมาณ   
           มีการปรับปรุงซ่อมแซม  ครุภัณฑ์  ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
ด้านคุณภาพ 
 มีครุภัณฑ์  ท่ีสามารถใช้งานได้ปกติ เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมร่วมวางแผนภายในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
  1.2 เสนอโครงการ 

1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  1.4 ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
  1.5 ประชุมครูเพื่อหารือและวางแผนการด าเนินการ 
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2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1   ประสานกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านครุภัณฑ์ ประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
ลักษณะความช ารุดของครุภัณฑ์ 

2.2   ท าบันทึก ขออนุมัติ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
  2.2   ส่งซ่อม  จัดท าเอกสารรายงานขอจ้าง  
 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการ
ด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

√  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

2. เพื่อบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์  ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ที่ปกติ  พร้อมใช้งานอยู่เสมอ   

√  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการ   
ด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
           มีการปรับปรุงซ่อมแซม  ครุภัณฑ์  ของโรงเรียนให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา  

 
√ 

 
 

ครุภัณฑ์ที่
ซ่อมใช้งาน
ได้ 100% 

ด้านคุณภาพ 
มีครุภัณฑ์  ท่ีสามารถใช้งานได้ปกติ เอื้อต่อการเรียนการสอน 

 
√ 
 
 
 

 มีโทรทัศน์ 
เพื่อการ

จัดการเรียน
การสอนที่ใช้
งานได้ปกติ
ทุกห้องเรียน 

         
     3.3.  ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม     เป็นบุคลากรและนักเรียน จ านวน ..30....  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  ...100... เพศชาย   จ านวน...5....คน  คิดเป็นร้อยละ ...16.67...เพศหญิง  จ านวน ..25..คน  คิด
เป็นร้อยละ...83.33.... 
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ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม  
ที ่ รายการ  S.D. ความหมาย 
1 ความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้บริการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 4.43 0.40 มากที่สุด 
2 ความรวดเร็วในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 4.34 0.45 มากที่สุด 
3 คุณภาพในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 4.39 0.41 มากที่สุด 
4 การบริการหลังการซ่อม 4.38 0.44 มากที่สุด 
5 ความพงึพอใจโดยรวม 4.42 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.43 มากที่สุด 
 จากตาราง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ต่อ การบริการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ โดยการท า

แบบประเมินความพึงพอใจ   ผลการประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ  พึงพอใจมากที่สุด  (   4.40)    
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

อันดับหนึ่ง  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้บริการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับ พึงพอใจมากที่สุด (  4.43 )  

รองลงมา ความพึงพอใจโดยรวม ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด(  4.42 )   
ต่ าสุดคือ  ความรวดเร็วในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุด(   4.34 )  
4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

 ความรวดเร็วในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านนี้เป็นการเฉพาะ ในการส ารวจ และด าเนินการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ทุกประเภท
ที่ยังช ารุดอยู่ ภายในโรงเรียน 

ลงช่ือ ………..……………..………………………. 
                  ( นางสาวปาริชาติ   เกตุแกว้ ) 

          ผูร้ายงานกิจกรรม 
เสนอ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 
- เพื่อโปรดทราบ 
        ลงช่ือ ............................................ 
 ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
 หวัหนา้งานแผนงานโรงเรียน 

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

......................................................................................... 
       ลงช่ือ ............................................... 
                ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 
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ภาคผนวก 
มีการซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการด าเนินกิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 

สนองโครงการ  พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
                                          จัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที ่6  มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน องค์กร              
                                              ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                            ประเด็นพิจารณาที่ 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                            ประเด็นพิจารณาที่ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
วันเวลา และสถานที่ในการด าเนินการกิจกรรม   พฤษภาคม 2562 – เมษายน 2563  
สรุปค่าใช้จ่าย        ได้รับจัดสรรจ านวน  21,050  บาท    งบประมาณท่ีใช้ไป   3,325   บาท   

        คงเหลือ  17,725    บาท           เกินงบประมาณ ..........-..............  บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   
1.  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 

และร่วมก าหนดทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563-2566)  
2.  เพื่อใหบุ้คลากรของโรงเรียนร่วมกันเขียนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของโรงเรียนตาม

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี ของโรงเรียน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
ด้านปริมาณ 

1.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนกรรมการ 
สถานศึกษา อย่างละ 5 คน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและก าหนดทิศทางการศึกษาของโรงเรียน 

2.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี  ( 2563-2566) 
3.  โรงเรียนมแีผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

          ด้านคุณภาพ 

  1.  โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  มีการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  2.  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบการรายงานโครงการถูกต้อง 
ครบถ้วนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.  ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น 
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สรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
ครั้งที่ 1 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 4 ปี (2563-2566 )  
 1)  ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ 

2)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 4 ปี (2563-2566 )  
3) ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายของโรงเรียน และให้โรงเรียนท าหนังสือประกาศ 

  4) เตรียมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
5) ก าหนดรูปแบบและทิศทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
6) จัดท าคู่มือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

ครั้งที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
1) ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
3) ก าหนดรูปแบบและทิศทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  4) จัดท ากรอบงบประมาณและประชุมพิจารณา 
5) จัดท าคู่มือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน
และภาคีเครือข่าย 

- ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  โดยนายประเสริฐ  ธานีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- วิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียน 

  - ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันกิจ เป้าประสงค์ 
- วิเคราะห์และเขียนความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม 
- ทบทวน/น าเสนอ/วิเคราะห์/วิจารณ์ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนา 

  - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี เป็นรูปเล่ม 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

-บรรยายให้ความรู้ในการเขียนโครงการ 
- เขียนโครงการ/งาน ปี 2563 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์/เป้าประสงคม์าตรฐานการศึกษา/ ตัวบ่งชี้ 
- น าเสนอโครงการของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
- พิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม 
- จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563   
 
 



49 
 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1  ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 

 

3.2 ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  
เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ด้านปริมาณ 
1.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตัวแทน
นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนกรรมการ 
สถานศึกษา อย่างละ 5 คน มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและก าหนดทิศทาง
การศึกษาของโรงเรียน 
2.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  
4 ปี  ( 2563-2566) 
3. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 

 
-ครูทุกคน ตัวแทน
นักเรียน 
ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียน 
-มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 4 ปี 
-มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ด้านคุณภาพ 
1.  โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  มีการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ 

 
/ 
 
 
 

 
 

 
 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน และร่วมก าหนดทิศทางการศึกษาของ
โรงเรียนในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 
4 ปี (2563-2566)  
2.  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนร่วมกันเขียน
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทาง
การศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ระยะ 4 ปี ของโรงเรียน 

/ 
 
 
 
 

   / 

 มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 
4 ปี ของโรงเรียน 
 
 
 
มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 
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ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
2.  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามรูปแบบการรายงานโครงการถูกต้อง 
ครบถ้วนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3.  ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่
จัดขึ้น 

/ 
 
 
/ 

  

 

3.3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
        1)  สรุปความพึงพอใจต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี ของโรงเรียน  โดยใช้แบบ

ประเมิน ผลปรากฏดังนี้ 
 

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 
1.  เอกสาร/ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4.27 0.68  

2.  การชี้แจงในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4.33 0.6  

3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการท ากิจกรรม 4.37 0.6  

4.  ความเหมาะสมของสถานที่ 4.17 0.69  

5.  การมีส่วนรวมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4.60 0.49  

6.  กิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนา 
     การศึกษาของโรงเรียน 4.47 0.62 

 

เฉลี่ย 4.37 0.61  

จากตาราง จะเห็นได้ว่าการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (  4.37 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมี
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  มีความพึงพอใจมากที่สุด  (  4.60 )  และ 
ความพึงพอใจในสถานที่จัดน้อยที่สุด คือ (  4.17 ) 
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        2)  สรุปความพึงพอใจในการจัดท าแผนพัฒนาปฏิบัติการประจ าปี 2563   โดยใช้แบบประเมิน  
ผลปรากฏดังนี้ 

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 
1.  เอกสารประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 4.39 0.49  

2.  การชี้แจงในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 4.29 0.63  

3.  ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการท ากิจกรรม 4.13 0.71  

4.  ความเหมาะสมของสถานที่ 4.39 0.61  

5.  การมีส่วนรวมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 4.65 0.48  

6.  กิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน 4.61 0.49  

เฉลี่ย 4.41 0.57  

    จากตาราง จะเห็นได้ว่าการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (  4.41 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการมีส่วนรวมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  มีความพึงพอใจมากที่สุด  (  4.65 )   และ ความพึงพอใจในความ
เหมาะสมของช่วงเวลาในการท ากิจกรรมน้อยที่สุด คือ (  4.13 ) 
 

4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
     จุดเด่นของกิจกรรม     

  - ทุกคนมีส่วนรวมในการก าหนดทิศทางในการจดการศึกษาของโรงเรียน และมี
ส่วนรวมในการเขียนโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

-  มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563-2566) 
-  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

 

     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อจ ากัดของโครงการ/กิจกรรม 
- เนื่องจากช่วงที่มีการก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2563 เป็นช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  จึงไม่ได้จัด
กิจกรรมรวมในห้องประชุมพร้อมกันทั้งหมด  ด้วยข้อจ ากัดของสถานที่และการ
ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  จึงมีการแยกประชุมชี้แจงเป็นกลุ่ม
สาระ  มีการเก็บข้อมูลต่างๆผ่านกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้เอกสาร
และสื่อสารเก็บข้อมูลทางผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ท าให้ข้อมูลที่ได้ล่าช้าไม่
เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
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      ข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรม/โครงการครั้งต่อไป 
   - 

 
 
 

         ลงชื่อ ………..……..………………………. 
                ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 

                                 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 

        ลงชื่อ ............................................ 
      ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
             หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

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

             ลงชื่อ ............................................... 
            ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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    ภาพประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

 

 

ร่วมวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน  และก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
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   ร่วมทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน 

โดยผู้อ านวยการโรงเรียน งานแผนงาน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
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  ภาพประกอบโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 

วันที่ 10 -12  มิถุนายน  2563   
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   

 
 

 
         ผอ.ประเสริฐ  ธานีรัตน์   มอบนโยบาย ชี้แจงทิศทาง จุดเน้น เป้าหมาย 

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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      งานแผนงานโรงเรียน สรปุผลการการด าเนินการตามโครงการในรอบปีที่ผ่านมา 

และชี้แจงขั้นตอนในการจัดท าแผนปฎิบัติการ 
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ภาพประกอบโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 
วันที่ 10 -12  มิถุนายน 2563   

 
 
 

ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานต่างๆ 

 

      
 

      
 

 
 
 


