
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ที ่                /2565                      วันที ่ 11 สิงหาคม 2565  

เรื่อง   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                            

.เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

 ข้าพเจ้านายฉัตรชัย  สุจริต ตำแหน่ง ครู คศ. 3 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ซี่งเป็นโครงการ
ป้องการและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  

ในการนี้ข้าพเจ้าขอรายงานการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างค ุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโครงการ                           
ใช้งบประมาณ 7,000 บาทผลการดำเนินการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด และไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางโรงเรียน อีกทั้งข้าพเจ้าได้สรุปประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรายงาน              
ทั้งปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 

         ลงชื่อ…………………………….…….…… 
                      (นายฉัตรชัย  สุจริต) 
                                                ครู คศ.3  
ความเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน    ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
(   ) เพ่ือทราบและพิจารณา        (   ) ทราบ 
     .......................................................................  (   ) ....................................................................... 
 
      ลงชื่อ…………………………….……..……         ลงชื่อ…………………………….……..…… 
               ( นายประสิทธิ์  มายูร )                  ( นายสุวัฒน์  อินทวงศ์ ) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล    ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 

  

/ / 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู
และ บุคลการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน แผนงาน 
โครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรสี่ปีของโรงเรียน
ประชานิมิตพิทยานุกูล จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนประชานิมิต
พิทยานุกูลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง 
งบประมาณในการดำเนินงาน  

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆในการพัฒนาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลตรวจสอบดูว่า 
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร  

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
องค์กร และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กร 

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำให้ทราบถึงจ ุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses)  โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา องค์กรสี่ปี(พ.ศ. 2563-
2566) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ                    
ของประชาชนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ  
ในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม ลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี ขึ้นตั้งรับ 
ให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่าง ๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้             
จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิ ด
กระบวนการ พัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรสี่ปีมุ ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว                  

ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ              
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน   โครงการ
เพ่ือการพัฒนาองค์กรที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล 
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาองค์กรตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการการยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้  
เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลท่าสะอาด หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด  

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการ ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                        
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล                
ต้อง ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา 4 ปี ดังนี้  

1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

2. ดำเนินการติดตาม และประเมินพัฒนาองค์กร 4 ปีตามกรอบแนวทางวิธีการ และห้วงเวลา                   
ทีก่ำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร 4 ปีต่อ
เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 



2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลได้กำหนด    
การแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียน
ประชานิมิตพิทยานุกูล ดังนี้  

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์  
และโครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี 
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)            
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า               
ผู้ใช้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใดข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะ 
ในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ ได้มากำหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม  

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการติดตามงาน             
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนา เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน             
ที ่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาองค์กรไว้ดีและ 
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนด
ไว้ตามแผนพัฒนา  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ 
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ โรงเรียน
ประชานิมิตพิทยานุกูล  

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาองค์กรเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตาม
แบบที ่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์กร ทั ้งนี ้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ ่ง ๆ อาจมี                       
หลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลในการรายงานผลการติดตามโครงการ         
อาจเขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลต่อผู้บังคับบัญชา            
และ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  



2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ใน สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ  
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร  

3. การรายงานผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีอำนาจ
หน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้
ผู ้บริหารเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการพัฒนาของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โดยอย่างน้อย                  
ปีละ 2 ครั้งภายใน เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้ง  โดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้  ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั ่วไป อำนาจ หน้าที่ ภารกิจ             
ของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กกำหนด
ขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์กรไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้  

1) ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรของโรงเรียน
ประชานิมิตพิทยานุกูลอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง  

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลมาปฏิบัติงาน  



1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก 
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา  

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง 
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาองค์กรของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.6 ประสิทธิผล(Effectiveness)เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น  
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลทั้งใน
ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง อำเภอ.และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ใน
เชิงการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล

กำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ  

ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
2) เครื่องมือ  
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  

2.2 วธิีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุม ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรที่จะเกิดข้ึนได้ 

2) การสำรวจ(survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ 
โครงการจัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี ่ยวข้อง เจ้าหน้าที ่ บุคลากรของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เป็นข้อมูลที ่มีอยู ่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม       
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้  

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลูกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆการประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้ 
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาองค์กร  

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews)อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป    
การสัมภาษณ์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ หรือกึ ่งทางการ(formal or 
semiformal interview) ซึ ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์               



และ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview)ซึ ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง                
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาองค์กรของโรงเรียน   
ประชานิมิตพิทยานุกูลมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
ร่วมกัน  

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ
ไว้เป็นหลักฐาน  

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี 
ความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญ คือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆระหว่างดำเนิน 
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 4ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น 
หัวข้อได้ ดังนี้  

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและการดำเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาองค์กร 4 ปี            
และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที       
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา  
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร  

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรเพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  



5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร/ฝ่ายต่าง ๆ ของ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลสามารถวินิจฉัย 
สั ่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง                        
และตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได ้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลแต่ละคน แต่ละ ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของโรงเรียนประชานิมิต
พิทยานุกูลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 



6. ผลการดำเนินงาน 
 
 งบประมาณที่ใช้ในโครงการจำนวน 7,000 บาท ผลการดำเนินงานได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมากที่สุด  

 
 ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จากผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและบริหารทั่วไป อีกทั้งโรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูลในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ทางโรงเรียน 
 
 ด้านวิชาการ 
  1) การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดที่นำมาใช้จัดการศึกษา 
  2) การพัฒนาด้านจัดการเรียนการสอน และการมอบหมายงาน (การให้การบ้าน/
การทำรายงาน) ให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ 
  3) การจัดการสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
  4) การนำสื่อ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  5) การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน และ
ผู้ปกครอง 
  

 
 



 ด้านงบประมาณ 
  1) การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีนำมาใช้จัดการศึกษา (การ
ลงทุนทางการศึกษา) 
  2) การนำทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
เกิดผล 
  3) การประสานงาน/สื่อสารในในโครงการต่าง ๆ ทีเก่ียวข้อง กรณีที่ผู้ปกครองต้อง
ชำระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น โครงการทัศนศึกษา โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
  4) การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
  5) การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน (ทุนการศึกษา) แก่ผู้เรียน 
   

 
 
 ด้านงานบุคคล 
  1) การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน 
  2) การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน 
  3) มีอัตรากำลังครูเพียงพอ 
  4) ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา) 
  5) การดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้านต่าง ๆ ของครู/บุคลากร 
   

 
 
 
 



 ด้านบริหารทั่วไป 
  1) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  2) การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานที่ 
  3) บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม 
  4) มีอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ เอื้อต่อการเรียนการสอน 
  5) มีการจัดให้ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
 

 
 
 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  

- เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา การจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการทาง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทำให้มีผลต่อการทำกิจกรรม หรือบางกิจกรรมได้ถูกยกเลิกหรือ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมไป 

- ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ  
 
8. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  

- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน คือ ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ไวรัส
โคโรนา  

- บางโครงการ/กิจกรรม มีลักษณะการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน สามารถดำเนินการ
ร่วมกันได้ เช่นโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ ร่วมดำเนินการใน
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม 

ประชุมกรรมการสถานศึกษา วางกรอบแนวทางในการดำเนินงานในสถานศึกษา 
 

 

 



ประชุมครูและบุคลากร เพื่อความเข้ามใจและวางแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ 
 

 
 

 
 



ประชุมผู้ปกครองแจ้งแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น 
 

 

 
 
 
 



นำเสนอกิจกรรม MOE SAFETY และพาน้องกลับมาเรียน 
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 

 

 

 



 

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสสถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 30 ปี 

 

 

 

 

 



สืบสานประเพณีเข้าพรรษา 

 

 



 

 

 



กิจกรรมรำเชิดชูเกียรติยศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

 

กิจกรรม 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน 

 



 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 

 



กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 

 

 



ประเมินเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD 

 

 

 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ในการจัดงานผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
ในการจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนไฮบริด 

 

 

นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

 



 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ  
ณ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



กิจกรรมไหว้ครู  

 
 

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 

 

 

 

กิจกรรม PLC และเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียน 
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นำเสนอกิจกรรม MOE SAFETY และพาน้องกลับมาเรียน 
ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 



 

 

 

 

 

 

ประชุมกับหน่วยงาน คณะศิษย์เก่าเพ่ือจัดงาน 30 ปีประชานิมิตฯ 



 

อบรมการจัดทำสื่อการสอน 

 



 

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

 



 

 

 

 

 

 



กิจกรรมส่งเสริมการมีสุนทรียภาพด้านดนตรี 

 

 

 

 

 



กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 

 

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

 

 

 

 



กิจกรรมจิตอาสา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


