
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มอื 

  
 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน

การปฏบิัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

                  กลุ่มนโยบำยและแผน 

นางนารีรัตน์   แก้วศรี 



 
 
ชื่องาน  งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ...... 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของ
หน่วยงาน 

ของเขตงาน 

- วิเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี ไปสู่การปฏิวัติ 

ค าจ ากัดความ 

 กาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึงการด าเนินงาน โดยการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบาย
และงบประมาณ การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
รวมทั้งการ จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้อง 

- ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษษข้ันพ้ืนฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ก าหนดตัวขี้วัด และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดท ารายละเอียดโครงการ 
- จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
- ด าเนินแผนการบริหารสู่การปฏิบัติ 
- ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 



 
Flow  chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์  นโยบาย  และ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ. 

หน่วยงานอื่น 

ทบทวนกลยุทธ์/แผนงาน/งาน/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท ารายละเอียดโครงการ 

ก าหนดตัวชี้วัดและมอบมายผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
โครงการมีส่วนร่วมจากผู้มีเกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ 

น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 

ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

    



 
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ 

 
โครงการ        
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
สนองกลยุทธ์            
สอดรับกับจุดเน้น สพป.ที่   
หน่วยงานรับผิดชอบ       
ผู้รับผิดชอบ                 
ลักษณะโครงการ   
ระยะเวลาด าเนินการ   

1.หลักการและเหตุผล 

   

    

2.วัตถุประสงค์ 
1.   

 2.   
3.เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
 1.  
 2.  
 3.  
  4.  
 

เชิงคุณภาพ 
    
 
 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

                          
                        กิจกรรม/ขั้นตอน 

                        ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

 
หมาย  
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
 
5.งบประมาณ   ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก    จ านวน     โดยมีรายละเอียด   การใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

รายละเอียดประมาณการใช้งบประมาณรายกิจกรรม 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ    ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทน งบ 
ประมาณ 

 ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ คน/หน่วย วัน/หน่วย บาท  
            
            
                
             
                  
              
            
         
         
         

 
6.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
    
   
   
   
 
 
7.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 

 
   
 
 
                                                                  . 
 
  (                   )  ผู้เสนอโครงการ        (                               ) ผู้เห็นชอบโครงการ           
       เจ้าหน้าที ่                ผอ.กลุ่ม 
 
 

(                          ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  

   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

      
                                                          (                    )    

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ผู้อนุมัติโครงการ 



 
 

แนวทางการบริหารแผนงาน โครงการและงบประมาณ และแบบติดตาม 
การรายงานผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

....................... 
1. กลุ่มนโยบายและแผน จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ในเดือนธันวาคม 2562 และน าเสนอขอความ
เห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563   

2. กลุ่มอ านวยการ งานสารบรรณกลาง รับและส่งหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานแจ้งหรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งแจ้งจัดสรรงบประมาณทุกรายการผ่านกลุ่มนโยบายและแผนก่อน จากนั้นกลุ่ม
นโยบายและแผน บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาและส าเนาแจ้งกลุ่ม/หน่วยให้ด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง และควบคุม
งบประมาณ  

3. กลุ่ม/หน่วยเสนอโครงการและประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ  
 ทุกรายการไปที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ทั้งส่วนของงบประมาณท่ีส านักและหน่วยงานภายในของ
ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยจัดสรรให้ด าเนินการในลักษณะงบตามกลยุทธ์หรือ
นโยบายส าคัญ (Agenda) และงบประมาณส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 เป็นหน่วยด าเนินการหรืองบเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ตาม
บริบทของ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Area)หรืองบแลกเป้า ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2  มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ มีข้อมูลเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภาพรวม  

4. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าโครงการโดยด าเนินการตามหลักการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพ่ือให้ผู้มี
ส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมด าเนินโครงการทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้  

4.1 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
4.2 มีส่วนร่วมจัดท าโครงการ  
4.3 มีส่วนร่วมด าเนินการโครงการ  
4.4 มีส่วนร่วมติดตามประเมินผลโครงการ  
4.5 มีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ  

5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายและรายงานผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ จ าแนกประเภทงบประมาณและรายการ กรณี งบประมาณจ าแนกโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ   
ไปยังกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

5. กรณี ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ทั้งส่วนที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่วนที่ผู้รับผิดชอบ  
มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและไม่ว่าการปรับเปลี่ยนนั้นจะเป็นผลต่อวงเงินงบประมาณหรือไม่ก็ตาม 
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานขออนุมัติการปรับเปลี่ยนดังกล่าวผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อประโยชน์  
ในการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท ารายงานการจัดการศึกษา  
ประจ าปี การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และรายงานผลงานตามนโยบายต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 14 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  

6. ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมข้ันตอน การส่ง 



เอกสาร ล้างหนี้เงินยืมและการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 
7.การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 2 ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมและเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย  
1) รูปภาพกิจกรรมการจัดประชุม อบรม สัมมนา   
2) หลักสูตร ก าหนดการ  
3) หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีด าเนินการที่เป็นผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม  
4) นวัตกรรมการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอน  
5) รายงานการประชุม (ถ้ามี)  
6) ผลส าเร็จของงานที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงาน  
7) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มนโยบายและแผน และส่งพร้อมเอกสารล้างหนี้ส่งเบิก 

งบประมาณหรือส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายใน 15 วัน  
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ส าหรับแบบติดตาม ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ใน facebook  และ
ทาง line ของหน่วยงาน  ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เผยแพร่ผล  
 ในลักษณะ Real time เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคลและการค้นคว้ารวมรวม
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 ในระบบ
การติดตามประเมินผลของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  

1) รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  

(มาตรา 44) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขัน้พื้นฐาน  
3) รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (EMES) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน  
4) รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

5) รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
6)รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
6) รายงานการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ศรีสะเกษ  เขต  2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 

************************** 
 

1. ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
2. ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ ..........................................................................................................................   
3. สถานที่จัดโครงการ ............................................................................................................................. ............  
 4.ลักษณะโครงการ       ใหม่         ต่อเนื่อง  
 5. วัตถุประสงค์โครงการ  

5.1 ............................................................................................................................. ............... ....  
5.2 ......................................................................................................... ............... ........................  
5.3 ......................................................................................................................... .... ...................  

6. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
 ( ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 100)  
 ( ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80- 99)  
 ( ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60- 79)  
( ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ ากว่า ร้อยละ 60 )  

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น)................................................... 
.......................................................................................................... ................... ....................................... 

 7. เป้าหมาย  
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 

( ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
( ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
( ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

 

 
กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น)................................................... 

................................................................................................................... ................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................ .............. ....................................  
 

 
  

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 

( ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
( ) รอ้ยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
( ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

 



 
 
7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น)................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

.................................................................................................. .............................................................................. 

............................................................................................................................ ..................................................  
8. ผลการด าเนินการ งาน / โครงการ  
8.1 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ( ) ตรงตามที่ก าหนดในแผน ( ) เร็วกว่าที่ก าหนดในแผน ( ) ช้ากว่าที่ก าหนดในแผน  
8.2 สถานที่ที่ใช้ด าเนินการมีความเหมาะสม  

( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย  
8.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง  

( ) เหมาะสม ( ) ไม่เหมาะสม เพราะ 
.................................................................................................   
8.4 จ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ  

( ) มีเพียงพอ ( ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ
................................................................  
8.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ  

( ) ดีมาก ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง  
8.6 จ านวนของบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน  

( ) มากเกินไป ( ) เพียงพอ ( ) น้อยเกินไป  
8.7 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง  

( ) ได้รับความร่วมมือดีมาก ( ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร ( ) ได้รับความร่วมมือน้อย  
8.8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
......................................................................................................................... ............ ............................ 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .....................................  
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................................................  .....................................  
 
5 8.9 การใช้จ่ายงบประมาณ    
 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน คงเหลือ 
กิจกรรมที่ 1 (............................ บาท) 
กิจกรรมที่ 1 (............................ บาท) 
กิจกรรมที่ 1 (............................ บาท) 
กิจกรรมที่ 1 (............................ บาท) 
กิจกรรมที่ 1 (............................ บาท) 
 

เบิกจ่ายกิจกรรมที ่1 (..............................บาท) 
เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (..............................บาท)
เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (..............................บาท)
เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (..............................บาท)
เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (..............................บาท) 

 

  



 
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน ......................... บาท  
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ 
............................................................................................................................................................ .......... 
........................................................................................................................ ..... .........................................  
9. ปัญหาและอุปสรรคในกาด าเนินการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

( ) 9.1 งาน/โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา  
( ) 9.2 งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษาท่ีระบุไว้ในแผน  
( ) 9.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะด าเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง  
( ) 9.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน /โครงการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผน  
( ) 9.5 กิจกรรมของงาน / โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้  
        ได้แก่กิจกรรม.............................................................. ............................................ ..............  
        สาเหตุเพราะ..................................................................................................................  ........ 
 ( ) 9.6 ขั้นตอนการเบิกเงินงบประมาณ และเงินอ่ืน ๆ ล่าช้าหรือไม่ได้ตรงตามแผน สาเหตุเพราะใบแจ้ง 

การช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้มาล่าช้ากว่าที่ก าหนด  
( ) 9.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการด าเนินงาน / โครงการ 
(ถ้ามีโปรดระบุ)............................................................................................... ................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
( ) 9.8 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินการงาน / โครงการต่อๆไป 

................................................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................ .....................................  
 

 10. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน  
เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนา................................................................................................. ................  

.................................................................. ................................................................................................... 
11. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ   

............................................................................................................................. ................................  
 หมายเหตุ  หลักฐานแนบประกอบดังนี้ 

1) รูปภาพกิจกรรมการจัดประชุม อบรม สัมมนา   
2) หลักสูตร ก าหนดการ  
3) หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีด าเนินการที่เป็นผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม  
4) นวัตกรรมการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอน  
5) รายงานการประชุม (ถ้ามี)  
6) ผลส าเร็จของงานที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงาน  
7) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
                  (ลงชื่อ) 

(....................................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

รายงานการ 



 


