
 

 

 

 
 
 
 

 
รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 2562 

เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานและงบประมาณ 

กิจกรรม............................... 
โดย 

 
 
 

นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง 
ครูชํานาญการ 

 
 
 

กลุมบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 
 

โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รชัมังคลาภิเษก 
ตําบลหวยซอ อําเภอเชยีงของ จงัหวัดเชียงราย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ท่ี...............................................................วันท่ี  24   ธ.ค.  พ.ศ.  2561 
เร่ือง  รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562 
...................................................................................................................................................... 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

 ขาพเจานางสาวกชพรรณ  ศรีทอง  ตําแหนง ครูชํานาญการ  ไดรับผิดชอบ  โครงการพัฒนา
ระบบงานแผนงานและงบประมาณ บัดนีไ้ดดําเนินการจัดกิจกรรมเปนท่ีเรียบรอยแลว  ขาพเจาจึงไดจัดทํา
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกลาวพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของดังแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา 
        ลงช่ือ................................................ 
                      (นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง) 
         ครชํูานาญการ 

ความเห็นของหัวหนาโครงการ 

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

 
ลงชื่อ........................................................... 

                              (…………………………………………) 
                                      ตําแหนง........         
                                      …../……../………. 

ความเห็นของหัวหนากลุมบริหารงาน………………………………….. 

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

 
ลงชื่อ........................................................... 

                    (…………………………………………) 
                            ตําแหนง........         
                           …../……../………. 

ความเห็นของหวัหนากลุมบริหารแผนงานและงบประมาณ 
…………………………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………….………………….. 
 

ลงชื่อ......................................................... 
                         (นางสาวกชพรรณ ศรีทอง) 
                                 ครูชํานาญการ                        
                                 24 ธ.ค. 2561 

ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………….………………….. 

 
ลงชื่อ......................................................... 

(นายสุชาติ  ศรีธินนท) 
ผูอํานวยการโรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

                               24 ธ.ค. 2561 



 

 
รายงานการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบติัการประจําปงบประมาณ 2562 

เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบงานแผนงานและงบประมาณ 
กิจกรรม   1.  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ  

                        ประจําปงบประมาณ  2563 

  2.  กิจกรรมพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

  3.  กิจกรรมจัดทําระบบควบคุมภายในหนวยงาน 

  4.  กิจกรรมจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

  5.  กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 

  6.  กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 

  7.  กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผูรับผิดชอบ    นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง  

กลุมงาน  บริหารแผนงานและงบประมาณ  

1. ข้ันตอนการดําเนินงาน/กิจกรรมท่ีจัดตามแผน 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุมงาน) 
1.  วางแผน 

(Plan) 
1.  ประชุมวางแผนกิจกรรม 
2.  เขียนกิจกรรมเสนอขอ
อนุมัติ 
3.  กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ 

ก.ย. 2561 - ครูกชพรรณ  
ศรีทอง 

กลุมบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ 

2.  ดําเนินงาน 
(Do) 

ดําเนินกิจกรรม   
1. กิจกรรมประชุมแผนฯ 
  -   พัฒนางานและหอง
แผนงาน 

-   กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจํา 
ปงบประมาณ 2563 

 
 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 
2562 

 
ก.ย. 2562 

 
 

 
 

5,000 
 

10,000 

 
ครูกชพรรณ  

ศรีทอง 
 

2.  กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 
2562 

6,000 ครูวรางคจนา  
เนตรธิยา 

3.  กิจกรรมจัดทําระบบ
ควบคุมภายในหนวยงาน 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 

2562 

1,500 ครูพิบูลย  แสงทอง 

4.  กิจกรรมจัดทําระบบ
ขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 

2562 

2,373 ครูพิบูลย  แสงทอง 



 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุมงาน) 
 5.  กิจกรรมพัฒนางาน

การเงิน 
ต.ค. 2561 – ก.ย. 

2562 7,000 
ครูศรันยพร   
จอมมงคล 

6.  กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ ต.ค. 2561 – ก.ย. 

2562 220,000 ครูกีรติ  ทะเย็น 

7. กิจกรรมพัฒนางาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 

2562 10,000 
ครูกชพรรณ ศรี

ทอง 

3.  ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามตรวจสอบการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ 

ก.ย. 2562 - ครูกชพรรณ ศรี
ทอง 

2. ระยะเวลาท่ีกําหนด    ต.ค. 2561 –ก.ย. 2562 
3. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง  ต.ค. 2561 –ก.ย. 2562 
4. สถานท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
5. งบประมาณท่ีขอใชไดตามจัดสรร 261,873  บาท  งบประมาณท่ีใชจริง ……………… บาท 
6. ตอบสนองมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา   
    สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561   
    มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ประเด็นพิจารณาท่ี  2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
           2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ    
           จัดการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
       7.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน หวยซอวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก   
รอยละ  90   ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2563 

7.2  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน หวยซอวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  
รอยละ  80   ใหความรวมมือในการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7.3  บุคลากรของโรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  รอยละ  100  มีวัสดุอุปกรณใชใน
การดําเนินกิจกรรม 

7.4  การบริหารการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนเปน  รอยละ  80  
 
8. ผลการประเมินตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  (สอดคลองตามขอ 7) 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 



9. ปญหา/อุปสรรคในการจัดทําโครงการ 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

10.  ขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไข 
 ………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

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

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

 
 
 
 

ลงช่ือ …………………………………………….. 
      (นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง) 

  ผูรายงาน 
………/………/…….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินผลความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

ช่ือโครงการ พัฒนาระบบงานแผนงานและงบประมาณ  
คําช้ีแจง :    ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย    ในชองที่เห็นวาตรงกับสภาพการปฏิบัติงานที่แทจริง  
 5  =  ระดับยอดเยี่ยม        4  =  ระดับดีเลิศ       3  =  ระดับดี      
 2  =  ระดับปานกลาง        1  =  ระดับกําลังพัฒนา 

ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1 การดําเนินงานตามวัตถุประสงค      

1.1 การต้ังวัตถุประสงคสามารถวัดได      
1.2 การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค      
1.3 การเขียนวัตถุประสงคมีความเหมาะสม      
2 ผลการปฏิบัติงาน      

2.1 การวางแผนการปฏิบัติงานเปนไปตามข้ันตอน      
2.2 ผูรับผิดชอบประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ      
2.3 การดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน      
2.4 การบันทึกผลการปฏิบัติงาน      
2.5 การสรุปผล  รายงานผลและนําผลไปปรับปรุง      
3 การใชจายงบประมาณ      

3.1 การจายเงินเปนไปตามวัตถุประสงค      
3.2 การใชจายเงินตามกิจกรรมในรายการ      
3.3 ความเหมาะสมในการใชจายงบประมาณ      
4 การประเมินผล      

4.1 การประเมินผลโดยใชเครื่องมือทุกรายการ      
4.2 การประเมินผลครอบคลุมทุกประเด็นพิจารณา      
4.3 เครือ่งมือการประเมินมีความเหมาะสม      
5 ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน      

5.1 การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค/เปาหมาย      
5.2 ความพึงพอใจกับผลผลิตท่ีไดรับ      
5.3 ความพึงพอใจกับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน      

รวมระดับคุณภาพ 5 32 24   
ระดับคุณภาพรวมทั้งสิ้น 61 

ผลความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมอยูในระดับ ดีเลิศ 
              
     ลงช่ือ..................................................ผูประเมินโครงการ/กิจกรรม                                                                                                             

                                                        (............................................) 
                 ตําแหนง...................... 

                                                                  ……./……../………          



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

-ภาพกิจกรรม 
-โครงการ/กิจกรรมท่ีผานการอนุมัติตามปงบประมาณ 
-สําเนาขออนุมัติใชเงิน 
-คําส่ัง 
-กําหนดการ 
-รายละเอียดคาใชจายจริง 
-เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 


