บทที่ 5
การกากับติดตาม และรายงานผล
แผนปฏิบั ติการประจาปี การศึกษา 2561 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ได้วางแนวทางในการ
ควบคุม การประเมินผลและรายงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่
- ติ ดตาม ก ากั บ ดู แล การด าเนิ นงานตามโครงการหรื อ กิ จกรรม มี ความสอดคล้ องกั บ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ หรือไม่
- ติ ดตาม ก ากั บ ดู แล การด าเนิ นงานตามโครงการหรื อ กิ จกรรมมี ความสอดคล้ องกั บ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหรือไม่
- ติดตาม กากับ การดาเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนด
- โครงการ หรือกิ จกรรมใดมี ปั ญหา อุ ปสรรค ให้ หาแนวทางแก้ ไขปั ญหา ให้ คาปรึกษาโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก
- เลขานุ การสรุ ป รายงานผล การด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ภายในเดื อน
มีนาคม ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้บริหารสถานศึ กษาสรุป รายงานผล การดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ภายใน
เดือนมีนาคม ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
- รายงานสาธารณชนทราบ
2. จั ดท าหนั งสื อบั นทึ กการพั นธสั ญ ญา ระหว่ างผู้ อ านวยการโรงเรี ยนเจ้ าพ่ อหลวงอุ ปถั มภ์ ๕
กับผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
3. คณะครู นักการภารโรง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมวิเคราะห์การดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561
- มีผลดีต่อคุณภาพนักเรียนมากน้อยเพียงใด
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
- วิธีการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ เหมาะสมหรือไม่เพียงใด
4. คณะครู นักการภารโรง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาผลการวิเคราะห์การดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุง ประยุกต์ แก้ไ ข นามาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2561

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561

ภาคผนวก

คาสัง่ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕
ที่
/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561
………………………………………………

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ได้รับแจ้งจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 3 ให้โรงเรียนจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2561 เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน
เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ดาเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์แก่นักเรียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. นายนิวัฒน์ ธารงทัศนีย์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
3. นางสาวศิริรักษ์ บริสุทธิพจน์ กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ วานิชกร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ จิตถา
ครูชานาญการ
กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ สุทธิ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
ให้ มีหน้าที่
- ติดตาม กากับ ดูแล การด าเนิ นงานตามโครงการหรือ กิจกรรม มี ความสอดกั บ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ หรือไม่
- ติดตาม กากับ ดูแล การดาเนินงานตามโครงการหรือ กิจกรรม มีความสอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหรือไม่
- ติดตาม กากับ การดาเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมตามระยะเวลาทีกาหนด
- โครงการ หรื อ กิ จ กรรมใดมี ปั ญ หา อุ ป สรรค ให้ ห าแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
ให้คาปรึกษาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก
- เลขานุ การสรุป รายงานผล การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ภายใน
เดือน พฤศจิกายนต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้บริหารสถานศึกษาสรุป รายงานผล การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ภายในเดือน พฤษภาคม ต่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
- รายงานสาธารณชน ทราบ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นางวิไลวรรณ สุทธิ)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561

การให้ความเห็นชอบเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2561
ของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕
................................................................................................
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕
ครั้งที่....1.... /...2561......เมื่อวันที่...........เดือน....พฤษภาคม...พ.ศ. ..2561...ได้พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ แล้ว
(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้
งบดาเนินงาน จานวน 233,225 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.00
งบลงทุน
จานวน
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
งบบุคลากร จานวน
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
งบสารองจ่าย จานวน 12,275 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00
งบประมาณทั้งสิ้น 245,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
(2) เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2561 ได้
(ลงชื่อ) ........................................................
( นายนิวัฒน์ ธารงทัศนีย์ )
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561

ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

คณะผู้จัดทา
1. นางวิไลวรรณ สุทธิ
2. นางสาวเนาวรัตน์ วานิชกร
3. นางกฤษณา งามนอก
4. นางสาวสุภารัตน์ จิตถา
5. นายนพดล ไข่กา
6. นางสาวดารารัตน์ ศรีพันธุ์
7. นายเจษฎา อาภรณ์
8. นางสาวนิภาวรรณ ฝั้นอุด
9. นางสาวนพรัตน์นารี ชะเต
10. นายวิรัชพงษ์ จันทร์สด
11. นางสาวทิพวรรณ ดอกมะสัง
12. นางสาวเขมแข โออนุรักษ์
13. นางสาวปัทมา ชัยโรจน์วงศ์
14. นางสาวสายฝน ชัยมณี
15. นายสุพันธ์ นนทมาลย์

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561

รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจา (ช่างไฟฟ้า ระดับ 4)

