
 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ไปที่ MAIN MEMU  คลิกท่ีช่อง “ดาวน์โหลดเอกสาร”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 เลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

คลกิ 

คลกิ 

ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ  

 



ขั้นตอนที่ 3  ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสรุปรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ และกรอกรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
   

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ 

 
งาน/โครงการ  …………………………………………….…..…..                                รหัสงบประมาณ……………………. 
งาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น…………………………………………                               ฝ่าย ………………………………....... 
 

วันท่ี ........................................เดอืน.........................................................พ.ศ. ..................... 
********************************************** 

 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน         เริ่มเมื่อ ................................................   เสร็จสิ้นเมื่อ............................................... 
    เป็นการเสรจ็สิ้น          ตามก าหนดเวลา     ก่อนก าหนดเวลา    หลังก าหนดเวลา 
 

2.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  2.1  รายรับจากการจัดหา ( ถ้ามี )  ..........................................................................................  บาท 
               รายรับจากงบประมาณที่ได้รบัอนุมัต ิ ..........................................................................................  บาท 
  2.2   ค่าใช้จ่ายจริง    ..........................................................................................  บาท 
 

     จ่ายพอดีงบ        จ่ายเกินงบ...................... บาท    จ่ายน้อยกว่างบ........................ บาท 
 

บันทึกเพ่ิมเติม ………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
………………………………………………………………………………………….……………………………………..……............................................................. 
………………………………………………………………………………………….……………………………………..……............................................................. 
 

3.   วัตถุประสงค์แต่ละข้อมีดังนี ้(ควรระบุอย่างน้อย 2 วัตถุประสงค์) 
3. 1 ...............................................................................................................  
 
ผลการด าเนินงาน   .................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

ระบุวันที่อนุมัติงาน/ โครงการ ระบุวันที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ใส่จ านวนตามที ่ผช.ผอ.ฝ่ายธุรการ-การเงินระบุในใบอนุมัติโครงการ/งาน 

ส าหรับงาน/กิจกรรม ระบุตามวตัถุประสงค์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของแตล่ะแผนงาน โดยเขยีนให้สอดคล้องกับงาน/กิจกรรม/ทีท่ า 

ส าหรับ โครงการ ให้ระบุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในตัวโครงการที่ได้รบัการอนุมัติ ทั้งนี้ การเขียนวัตถุประสงค์ ให้เริ่มต้นประโยคว่า “เพื่อ..” 

กรณี 1. ไมไ่ดด้ าเนินการ/ ด าเนินการเสร็จสิ้นหลังก าหนดเวลา (ให้ระบุเหตผุล) 

        2. มีการใช้จ่ายเกินงบ / น้อยกว่างบ (ให้ระบุเหตผุล)  

ระบุช่ืองาน/โครงการที่จะสรุปผลการด าเนินงาน 

ระบุช่ือหน่วยงานของท่าน 

ดูจากใบขออนุมัติงาน/โครงการ 

ระบุฝา่ยที่ท่านสังกัด 

ระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีเขียนแบบสรุปฯนี้ 

(ท าเครื่องหมาย ตามจริง) 

ระบุจ านวนตามใบสรุปค่าใช้จ่ายตามจรงิในแผนงาน/โครงการ(ขอจากแผนกการเงิน) 

ใส่จ านวนตามที ่ผช.ผอ.ฝ่ายธุรการ-การเงินระบุในใบอนุมัติโครงการ/งาน 

ท าเครื่องหมาย ตามจริง พร้อมระบุจ านวนเงินที่จ่ายเกินงบหรือน้อยกวา่งบ 

โดยค านวณจาก รายรับจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – ค่าใช้จ่ายจริง 

ระบุให้เห็นว่าไดม้ีการด าเนินงานอย่างไร ได้ผลลัพธ์อย่างไรพอสังเขปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จะต้องประเมิน 
 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จทีก่ าหนดไว้ และน ามาเขียนไว้ใหต้รงกับวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ   

เพือ่แสดงรายละเอียดของการด าเนินโครงการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมสามารถระบผุลการด าเนินงานเปน็เชิงปริมาณ(บอกเป็นจ านวนตัวเลข 
ที่ชัดเจน เช่น จ านวนคน/จ านวนผลงาน/จ านวนอุปกรณ์ฯลฯ)และผลการด าเนินงานเป็นเชิงคุณภาพ (ใช้ข้อความตามวัตถุประสงค์  
แต่ตัดค าว่า “เพื่อ..” ออก และเตมิท้ายประโยคว่า “อย่างมีคณุภาพ” หรือ “อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”) 
 
  



ตัวอย่าง 

4. การประเมินตามแผนการด าเนินงาน ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ ........................................................... 
........................................................................................................................................................ ........................................................... 
........................................................................................................................................................ ........................................................... 
........................................................................................................................................................ ........................................................... 
........................................................................................................................................................ ........................................................... 
 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จใน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
สภาพความส าเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฯ........... 1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฯ……   
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงาน... 2.  นักเรียนร้อยละ 90 .....มีผลงาน....   
3  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  85 มีความพึงพอใจ...อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

3  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  83 มีความพึงพอใจ...อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

  

    
    
 

6. ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ       91      (ความส าเร็จในภาพรวม หาได้จากการค านวณผลรวมค่าเฉลี่ย                        
                                                          ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวช้ีวัด/จ านวนตัวช้ีวัด เช่น 100 + 90 + 83  / 3   =  91 ) 
 

7. ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน  ได้แก ่(ควรมีการระบุตามจริง เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ังต่อไป) 
7.1……………………………………………………………………..… 
7.2 ……………………………………………………………………… 

 

8.  ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา ได้แก่ (ควรมีการระบุตามจริง เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ังต่อไป)
 8.1………………………………………………………………… 
 8.2………………………………………………………………… 
 
 
           ลงช่ือ.................................................                     ลงช่ือ.......................................................       
  (.....................................................)          (........................................................) 
                  ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ      หน.งาน/กลุ่มฯ/ระดับชั้น............................... 
 
           ลงช่ือ.................................................                      ลงช่ือ.......................................................       
               (...................................................)          (........................................................) 
             หน.แผนก.......................................         ผช. ผอ. ฝ่าย....................................... 
      

 
 

-หากการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ให้ระบุ 1. การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ หรือ 2. การด าเนินงาน

เป็นไปตามกระบวนการ PDCA  หรือ 3. การด าเนินการตามแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามขั้นตอนท่ีก าหนดตาม

แผนการด าเนินงาน 

-หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ให้ระบุ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน พร้อมระบุสาเหต/ุ

เหตุผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 

เมื่อด าเนินการท ารูปเล่มสรปุผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว สง่ตามสายงานเพื่อใหผู้้เกี่ยวข้องลงนามตามขั้นตอน 

ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน  

ลงช่ือ....................................................... 
  (ภราดา ดร.ช านาญ   เหลา่รักผล) 

ผู้อ านวยการ 
 

 



ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบและเรียงเอกสารตามล าดับ ดังนี้  
 
 
 

1. แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ 
2. ส าเนาใบขออนุมัติเปิดโครงการ/แผนงาน+ส าเนาแบบแบบแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

+ส าเนาแผนงานที่ด าเนินสรุปกิจกรรม/โครงการ 
3. ใบสรุปค่าใช้จ่ายตามจริงในแผนงาน/โครงการ (ขอจากแผนกการเงิน) 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการ PDCA ในการ

ด าเนินงาน เช่น 
4.1  ปฏิทินการด าเนินงาน  
4.2 ส าเนาหลักฐานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
4.3 ส าเนาใบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
4.4 หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือติดต่อ (ถ้ามี)  
4.5 เอกสารประกอบการฝึกอบรม สัมมนา/เอกสารที่แจกในโครงการ (ถ้ามี) 
4.6 อ่ืนๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม  

5. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง เช่น แบบประเมินความพึงพอใจ, แบบ
สังเกต รายชื่อผู้เข้าร่วม/ใบลงทะเบียน, ผลคะแนนสอบ/รางวัลที่ได้รับ เป็นต้น 

6. ภาพประกอบการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ประมาณ 5-6 ภาพ (ควรมีค าอธิบายประกอบภาพพอ
สังเขป) 

 
หมายเหตุ 
1. ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการต้องสรุปงาน กิจกรรม โครงการ ให้เสร็จภายใน 1 เดือนนับแต่

วันที่สิ้นสุดการด าเนินงาน 
2. หากกิจกรรมที่ระบุในแผนงาน มีการท ากิจกรรมย่อยตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปซึ่งมีระยะเวลาการ

ด าเนินงานที่สิ้นสุดไม่พร้อมกัน การส่งสรุปกิจกรรมนั้น ผู้รับผิดชอบสามารถรอให้กิจกรรมทั้งหมด
สิ้นสุด แล้วจึงท าสรุปข้อมูลพร้อมกันได้ 

3. การจัดท ารูปเล่มสรุปการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ขอให้ค านึงถึงหลักความประหยัด คุ้มค่า และ
เป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 
 

เอกสารประกอบการส่งสรุปผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 5  จัดท ารูปเล่มสรุปการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ (ยังไม่ต้องเข้ารูปเล่มแบบถาวร เนื่องจาก       

อาจต้องมีการแก้ไข/เพ่ิมเติมเอกสาร) น ารูปเล่มส่งที่หัวหน้างาน/หัวหน้าระดับ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้า

แผนก+ผช.ผอ.ฝ่ายที่ท่านสังกัด พิจารณาและลงนาม  

ขั้นตอนที่ 6   หลังจาก หัวหน้างาน/หัวหน้าระดับ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าแผนก+ผช.ผอ.ฝ่ายที่ท่าน

สังกัด ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้น าส่งรูปเล่มสรุปการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ (ยังไม่ต้องเข้ารูปเล่ม

แบบถาวร เนื่องจากอาจต้องมีการแก้ ไข/เ พ่ิมเติมเอกสาร)  ที่ห้องงานนโยบายและแผนฯ ชั้น 1                

อาคารรัตนบรรณาคาร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบสรุปผลการด าเนนิงาน 


