


  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานแผนงาน  โรงเรียนกันตังพิทยากร                                      
ท่ี   ศธ / วันที่   1  พฤษภาคม  2563            
เร่ือง   จัดทำแผนการติดตามความก้าวหน้าระยะเวลา 6 เดือน การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ   
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร  

ด้วยงานแผนงาน โรงเรียนกันตังพิทยากร   ได้จัดทำแผนติดตาม ความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน และผลการ
ดำเนินงาน ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อทราบถึง
สภาพ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการและ รายงานผลการดำเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณท้ังส้ิน 10,274,070 บาท  งบตามภารกิจงาน  จำนวน  5  ยุทธศาสตร์  จำนวน  12 
โครงการ   

  ในการนี้    งานแผนงาน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าและผลการ ดำเนินงานของโครงการตาม
แผนติดตามและตามปฏิทินท่ีกำหนด  โดยจะดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการทุกกลุ่ม/หน่วย 
ในโรงเรียนกนัตังพิทยากร และ  เห็นควร  แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ในการ
ดำเนินงานโครงการ  ตามแบบติดตาม  

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติลงนามในแผนติดตาม  

 
 
 
 

 (นายภิญโญ  จินตนปัญญา)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนกนัตังพิทยากร 

 

 
  

          
 
       
 
 
 
 



 
 

คำนำ 
 

การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมท่ีสำคัญ    เพราะสามารถนำ 
ข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ติดตาม  กำกับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ  อีกท้ังยังเป็นข้อมูล 
สำหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ในการนี้  ฝ่ายแผนงาน    จึงได้จัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี  
เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
มากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดเดียวกัน  ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจในการติดตามและ 
ประเมินผลมากขึ้น  และข้อมูลท่ีจะได้รับจากการติดตามและประเมินผลนี้  จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของ 
โรงเรียนได้อย่างดียิ่ง 
  

 
                                                                                                                   ฝ่ายแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ    
โรงเรียนกันตังพิทยากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 *************** 
 หลักการและเหตุผล 
 

โรงเรียนกนัตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต 13     ได้รับการอนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  งานแผนงาน ได้จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 
เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ  โดยให้กลุ่ม/หน่วย/ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ 
สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างเป็นระบบและตามแผนท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล     สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ    มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสนองนโยบายของรัฐบาล   นโยบายการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด จุดเน้น สพฐ. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจุดเน้น 
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13   เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามท่ีกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13   เป็นแผนท่ีจัดทำขึ้น
เพื่อให้หน่วยงาน  และบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบายและภารกิจ  ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
บรรลุผลสำเร็จ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนของโครงการ การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. เพื่อทราบสภาพ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการ 
3. เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  ต่อผู้อำนวยการโรเรียน/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 13  ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ 

 

เป้าหมาย 
1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  ระยะเวลา 6 เดือน 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ    
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  หลังส้ินสุดโครงการ ส้ินปีงบประมาณ รายงาน 

เป็นรูปเล่ม เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 
 
วิธีดำเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  



2. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 6 เดือน 
  3.   จัดทำปฏิทินกำหนดการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ  และรายงาน 

4.   แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามหรือแบบรายงานท่ีกำหนด  
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ติดตามรายงานผลระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม 2563) 
การรายงานผลการดำเนินงาน  

1. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการทราบ 
2. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง เขต 13  
3. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเผยแพร่ต่อ 

สาธารณชนได้รับทราบ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 งานแผนงาน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล หมายเหตุ 

1 เสนอแผนติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

มีนาคม 2563 งานแผนงาน  

2 หนังสือแจ้งทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและรายงาน
ความกา้วหน้าของโครงการ ตามแบบ
ติดตามหรือแบบรายงานท่ีกำหนด 

เมษายน 2563 ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

3 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

เมษายน 2563 ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

4 แจ้ง สรุปผลการดำเนินงาน ให้ทุกกลุ่ม/
หน่วย ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบ 

สิงหาคม 2563 ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

5 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สิงหาคม 2563 งานแผนงาน  

 
 
 



 
                       

                         (ลงช่ือ).................................ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอ แผนติดตาม 
                                            (นางเสาวนี  ชัยทอง) 

 
 

                                  (ลงช่ือ)......................................ผู้เห็นชอบแผนติดตาม 
                                           (นางเสาวนี  ชัยทอง) 

 
 

 
                                 (ลงช่ือ)....................................หัวหน้าแผนงาน 
                                          (นายรังสฤษณ์  คำหมื่น) 

 
 



การติดตามงบตามภารกิจงานระยะเวลา 6 เดือน โครงการตามแผนปฏบิัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

  โรงเรยีนกันตังพิทยากร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยม เขต 13 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 123,500 ร้อยละ 80 
2 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศีกษาสู่

มาตรฐานสากล 
613,505 ร้อยละ 80 

3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 312,158 ร้อยละ 80 
4 โครงการพัฒนาพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
195,695 ร้อยละ 30 

 รวม 1,244,858  
 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน(Coding) สามารถเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์(STEM) และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตสาสตร์ 
897,417 ร้อยละ 80 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 16,000 ร้อยละ 80 
    
 รวม 915,417  

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่าง
เหมาะสมและเต็มศักยภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
1 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรม

สร้างสรรค์ 
89,468 ร้อยละ 44.70 

2 โครงการพัฒนานักเรียน รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อมปลอด
อบายมุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 

655,050 ร้อยละ 80 

 รวม 744,515  



 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
1 โครงการพัฒนาบุคลากรและปรับอัตรากำลัง 3,462,712 ร้อยละ 100 
    
 รวม 3,462,712  

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
1 โครงการพัฒนาระบบฝ่ายงาน 4,692,408 ร้อยละ 80 
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม

ในโรงเรียน 
211,313 ร้อยละ 80 

3 โครงการพัฒนางานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 473,400 ร้อยละ 75 
    
 รวม 5,377,121  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางสรุปภารกิจงานตามฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) 
1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1,730.661  
 งานบริหารวิชาการ 785,000 ร้อยละ 22.33 
 งานห้องสมุด 40,000 ร้อยละ - 
 งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 617,050 ร้อยละ 94.23 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
 1. ภาษาไทย 40,000 ร้อยละ 86.37 
 2. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40,000 ร้อยละ 30.99 
 3. ภาษาต่างประเทศ 40,000 ร้อยละ 1.60 
 4. คณิตศาสตร์ 40,000 ร้อยละ 57.05 
 5. วิทยาศาสตร์ 40,000 ร้อยละ 61.11 
 6. สุขศึกศาสตร์ พลศึกษา 100,000 ร้อยละ 22.51 
 7. ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา 66,850 ร้อยละ 54.22 
 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20,000 ร้อยละ 23.93 
2 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 127,254  
 1. งานบริหารงานท่ัวไป 78,287 ร้อยละ 2.59 
 2. งานบริการ 40,000 ร้อยละ 37.50 
 3. งานกิจการนักเรียน 73,465 ร้อยละ 73.95 
3 ฝ่ายการบริหารงานบุคคล 356,313  
 1. งานบุคลาการ 145,000 ร้อยละ 48.87 
 2. งานอาคารสถานท่ี 211,313 ร้อยละ 100 
4 ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ 76,353  
 1. งานแผนงาน 70,353 ร้อยละ -  
 2. งานงบประมาณ 16,000 ร้อยละ - 
 รวมทั้งสิ้น 2,545,090  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ.........เดือน 
 

วันท่ี ...... เดือน........................  พ.ศ.........................รายงาน   ครั้งท่ี……………ปีงบประมาณ 2563 
ช่ือโครงการ ....................................................................  ช่ือหน่วยงาน  ................................................ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.  .......................................................................  
         2.  ....................................................................... 
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2. วัตถุประสงค์      บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ    

    ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ.........................................................................                              
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน   
      ดำเนินการเสร็จแล้ว 
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                   ...................................................................................................................... 
         4.2  เชิงคุณภาพ  ..................................................................................................................... 
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5. ผลสำเร็จของโครงการในภาพรวม  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ผลที่ได้รับ(ร้อยละ) 

1……………………………………. ……………………………………….. …………………………………….. ………………………….. 
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6. ปัญหา/อุปสรรค     ไม่มี   
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