
                                         
การกำกับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 

 
๑. การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพ่ือขอใช้งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้วต่องาน 
แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ 

๑.๒ งานแผนงาน และจัดสรรงบประมาณทำบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน/โครงการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

๑.๓ งาน แผนงานและจัดสรรงบประมาณ จัดทำบันทึกการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามงาน/
โครงการมอบให้งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

 

๒. การนิเทศติดตาม 
๒.๑ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/โครงการ และ

ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
๒.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการดำเนินงาน

ตามงาน/โครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย ๓ เล่ม และนำไปมอบให้ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ๑ เล่ม 

๒.๓ งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จัดทำ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

๓. การประเมินผล 
๓.๑ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ 
๓.๒ กำหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน 
๓.๓ จัดทำเอกสารแผนการประเมิน 
๓.๔ เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
๓.๕ ดำเนินการประเมินตามแผน 
๓.๖ สรุปและรายงานผลการประเมิน 

๔. การจัดทำรายงานประจำปี 
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
 
 
 
 

 



                                         
 

 

 
 

ภาคผนวก 

 

 
 
 
 



                                         

 
คำสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ที่ ๔๑๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 ตาม  มาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.๒๕๖๑  ได้ระบุไว้ว่า ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  โดยจัดทำแผนสี่ปี  ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ และในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  สอดคล้องกับ
ภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ  เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาจึงได้ดำเนินการเพ่ือ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือให้ทันใช้ในปีงบประมาณ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๓๙ (๑) (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ดังต่อไปนี้   

  

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
 

๑.๑ นายภูมิภัทร  มาลี            ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายวัชระ  กรมพะไมย            รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายบรรจง  สีคำ                     รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นางวิชุดา  ตำหนง            คร ูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.๕ นางบุษบา แสงศิริ คร ูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.๖ นายอาคเนย์ มีคุณ คร ู กรรมการ 
๑.๗ นางสาวทชิากร  อาจเอ่ียม คร ู กรรมการ 
๑.๘ นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์ คร ู กรรมการ 
๑.๙ นายมานะ แสงศิริ คร ู กรรมการ 
๑.๑๑ นายพัชระ  วงค์เจริญ คร ู กรรมการ 
๑.๑๑ นางนิศาชล คำมอน คร ู กรรมการ 
๑.๑๒ นางคมคิด  ศรีสุข              คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๓ นางสาววันวิสา ประสพสุข คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๔ นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ   คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ ๑. อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษา  แนะนำและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
ให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



                                         
 ๒. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ  ในภาพรวมเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ

ของโรงเรียนและเงินงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ 
 ๓. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฯ

เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียนและเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 
๒.  คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 

๒.๑ นายภูมิภัทร  มาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายวัชระ  กรมพะไมย            รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายบรรจง  สีคำ                     รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๒.๔ นางวิชุดา ตำหนง                    ครู ปฏิบัติหนา้ที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๒.๕ นางบุษบา แสงศิริ ครู ปฏิบัติหนา้ที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๒.๖ นายอาคเนย์  มีคุณ                  ครู กรรมการ 
๒.๗ นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม           ครู กรรมการ 
๒.๘ นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์ ครู กรรมการ 
๒.๙ นายมานะ แสงศิริ ครู กรรมการ 
๒.๑๑ นายพัชระ  วงค์เจริญ ครู กรรมการ 
๒.๑๑ นางนิศาชล คำมอน ครู กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวศริิญญา  สุตันตั้งใจ ครู กรรมการ 
๒.๑๓ นางกัลยาณี  ไชยธรรม              ครู กรรมการ 
๒.๑๔ นางคัคนางค์  พื้นผา              ครู กรรมการ 
๒.๑๕ นางอำนวย  ไชยชนะ                ครู กรรมการ 
๒.๑๖ นายอานุภาพ เรืองศรี ครู กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวสริดา  จำปาหอม            ครู กรรมการ 
๒.๑๘ นายกวี  ซุยทอง ครู กรรมการ 
๒.๑๙ นายธนาวิท แสนสุกใส ครู กรรมการ 
๒.๒๑ นางคมคิด  ศรีสุข                     ครู กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๑ นางสาววันวิสา  ประสพสุข ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒๒ นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ         ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
มีหน้าที ่ ๑. ดำเนินการจัดทำโครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบตามกรอบวงเงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ๒. รวบรวมโครงการฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่ม

ให้เสร็จทันตามกำหนดเวลานัดหมาย 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๓.๑ นางสาววันวิสา  ประสพสุข ครู ประธานกรรมการ 



                                         
๓.๒ นางสาวสุชาดา  โททอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓.๓ นายณัฐพล  แก้วอาสา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓.๔ นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ         ครู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่างให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

๔.๑ นายยศพันธ์  สุขกาย  คร ู ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายณัฐพล  แก้วอาสา ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๔.๓ นายชนะพล  เนตรแก้ว พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑)  จัดเตรียมสถานทีห่้องโสตฯ ในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   ๒) จัดเตรียมเครื่องฉาย เครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ในสถานที่ประชุม 
   ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.  คณะกรรมการรวมรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่ม 
๕.๑ นางคมคิด  ศรีสุข                     ครู ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ         ครู รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาววันวิสา  ประสพสุข ครู กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพ่ือสรุปและเข้าเล่มจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เพ่ือเสนอฝ่ายบริหาร  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 

  
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  อย่าให้เกิดความเสียหายต่อทาง

ราชการ  หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการดำเนินการไม่สามารถแก้ไขได้  ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบทันที 
 

  สั่ง ณ  วันที่ ๒๓  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
     (นายภูมิภัทร  มาลี) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 

(แบบรายงานโครงการ  กรณีจัดกิจกรรม) 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
๑. ชื่อโครงการ 
......................................................................................................................................................................  



                                         
๒. วัตถุประสงค์ 
................................................................................. ..................................................................................... 
๓. เป้าหมาย 
 ๑. เชิงปริมาณ 
............................................................................................................................. ......................................... 
 ๒. เชิงคุณภาพ 
.................................................................................................................................. .................................... 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
......................................................................................................................................................................  
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
............................................................................. ......................................................................................... 
๖. งบประมาณ  งบดำเนินงานรวมทั้งสิ้น........................บาท 
๗. กิจกรรมการดำเนินงาน 
.................................................................................................... .................................................................. 
๘. การดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
............................................................................................................................. ......................................... 
๙. ผลการดำเนินงาน (ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
 เชิงปริมาณ............................................................................................................................. ......... 
 เชิงคุณภาพ...................................................................................................................................  
๑๐. ผลการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
......................................................................................................................................................................  
๑๑. ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ......................................... 
๑๒. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ......................................... 
                                                                      ลงชื่อ                            ผู้รายงาน 
                                                                            (                            ) 
                                                                      ตำแหน่ง.............................................. 
                                                                   รายงาน ณ วันที่..........เดือน..............พ.ศ........... 

(แบบรายงานโครงการ  กรณีจัดซื้อวัสดุ) 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. ...................... 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ข้อที่ ................................ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่....................... 



                                         
งบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการ.........................................................................บาท 
งบประมาณ  ที่ใช้จ่ายจริง .........................................บาท  คงเหลือ ...................................... บาท 
ดำเนินการ  วันที่ ........................  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 
 

เป้าหมายตามโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ด้านปริมาณ 
 
 
 
ด้านคุณภาพ 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
 
 
 
ด้านคุณภาพ  

 

 การดำเนินการของโครงการ 
           ดำเนินการเป็นไปตามแผนของโครงการ 
                        เปลี่ยนแปลงโครงการ  (ระบุชื่อโครงการเดิม) ............................................................. 
........................................................................................... ........................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค  ในการดำเนินงานตามโครงการ 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
ข้อเสนอแนะ :   
......................................................................................................................................................................  
(ลงชื่อ)......................................ผู้รับผิดชอบ        (ลงชื่อ).......................................หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระ 
 (................................................)                       (...............................................) 
(ลงชื่อ)......................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ     

            (.............................................)     (ลงชื่อ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นายภูมิภัทร  มาลี) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 


