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ส่วนที ่5 

การก ากบั ติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน 
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ปฏิทินการติดตามประเมินผลงาน/โครงการ และรายงานผล 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน การก ากับ ติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีวางไว้และให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้ก าหนดมาตรการในการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดปฏิทิน
ขั้นตอนการติดตามประเมินผลงาน/โครงการ และรายงานผลไว้ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  การเตรียมการและการจัดท าแบบติดตามประเมินผลงาน/โครงการ 
ขั้นที่ 2  การด าเนินการติดตามประเมินผลงาน/โครงการ และรายงานผล 
ขั้นที่ 3   การรายงานผลการติดตามประเมินผลงาน/โครงการ 
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

ขั้นที่ 1  การเตรียมการและการจัดท าแบบติดตาม 
1 จัดท าแบบติดตามประเมินผลงาน/โครงการ ส.ค. 57 – 30 ก.ย. 57 แบบติดตามประเมินผลงาน/

โครงการ 
2 ประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน 

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
การติดตามงาน/โครงการ การใช้จ่ายเงิน   
การรายงานผล 

ส.ค. 57 – 30 ก.ย. 57 คณะกรรมการงานนโยบายและ
แผนมีความเข้าใจในการติดตาม
ประเมินผลงาน/โครงการ
รวมท้ังการขออนุมัติใช้เงินตาม
งาน/โครงการในแต่ละครั้ง 

3 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

พ.ย. 57 – ธ.ค. 57 มีปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนฯ
ปีงบประมาณ 2558 

ขั้นที่  2  ด าเนินการติดตามประเมินผลงาน/โครงการ 
4 รวบรวมการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการใน 

แต่ละเดือนของกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
พร้อมท้ังรายงานผลต่อผู้บริหาร 

ต.ค. 57 – ก.ย. 58 รายงานการใช้เงินในแต่ละเดือน 

5 เจ้าหน้าท่ีแผนงานกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ
ประเมินการติดตามประเมินผลงาน/
โครงการครึ่งงบประมาณ 

มี.ค. 58 ,ก.ย. 58 แบบประเมินการติดตามงาน/
โครงการทุกกลุ่มบริหาร/งาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

6 คณะกรรมการงานนโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามประเมินงาน/โครงการ
ครึ่งปีงบประมาณต่อผู้บริหารโรงเรียน 

เม.ย.58, ก.ย. 58 ผู้บริหารรับทราบการด าเนินงาน/
โครงการครึ่งปีงบประมาณของ
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ 

7 คณะกรรมการงานนโยบายและแผนจัดท า
ต้นทุนผลผลิตในช่วงท่ี 1 (1 ต.ค. 57–31 
ม.ีค. 58) และช่วงท่ี 2 ( เม.ย. 58 – ก.ย. 
58)  ของปีงบประมาณ 2558 

เม.ย.58, ก.ย. 58 รายงานต้นทุนผลผลิตในช่วงท่ี 
1 และช่วงท่ี 2 ของบประมาณ  
2558 

8 กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายงานผลการด าเนินงาน งาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2558 

ส.ค. 58 – ก.ย. 58 รายงานผลการด าเนินงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ขั้นที่  3  การรายงานผลการติดตามประเมินผลงาน/โครงการ 
9 รายงานผลการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าเดือน 
พ.ย. 57 –ก.ย. 58 ผู้บริหารรับทราบการใช้เงิน

ตามแผนปฏิบัติการ 
10 รายงานผลการติดตามประเมินผลงาน/

โครงการครึ่งปีงบประมาณต่อผู้บริหาร
โรงเรียน 

เม.ย. 58, ก.ย. 58 ผู้บริหารรับทราบการด าเนินงาน/
โครงการครึ่งปีงบประมาณของ
กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ 

11 กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ ส่งรายงาน
ผลการด าเนินงาน งาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 

ส.ค. 58 – ก.ย. 58 รายงานผลการด า เนินงาน 
งาน/โครงการ 6 กลุ่มบริหาร 8 
สาร ะและกิ จก ร รมพัฒน า
ผู้เรียน 

12 คณะกรรมการจัดท าเอกสารประเมินผล 
หลอมรวมการรายงาน งาน/โครงการ 
เป็นภาพรวมของโรงเรียน 

ส.ค. 58 – ก.ย. 58 เอกสารการประเมินผลงาน/
โครงการของโรงเรียน 

13 รายงานผลการประเมินงาน/โครงการต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานในโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ก.ย. 58 – ต.ค. 58 ผู้ บ ริ ห า ร รั บ ท ร า บ ผลก า ร
ประเมินงาน/โครงการและ
เผยแพร่ ต่อสาธารณชนไ ด้
รับทราบ 
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