
แผนการกำกบั ติดตามและประเมนิผล 

ตามแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 
 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
บรรลุประสงค์ตามตัวชี้วัด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542   แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 และ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์  เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ดังนั้น   เพ่ือให้การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   
จึงจัดทำแผนกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เพื่อให้กลุ่มและผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
                      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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แผนการกำกับ ติดตามและประเมินผล 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

.................................................................................................................................................................................. 
 
หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
บรรลุประสงค์ตามตัวชี้วัด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542   แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 และ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์  เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ดังนั้น   เพ่ือให้การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   
จึงจัดทำแผนกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เพื่อให้กลุ่มและผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือกำกับ ติดตาม ประเมินและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ  
  2. เพ่ือให้ทราบผล ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่
การปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 
  3. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางาน/โครงการการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์  และโรงเรียนในสังกัด 
  4. เพื่อให้งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป้าหมาย 
  1. ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 4 ครั้ง  ในรายไตรมาสที่ 1, 2, 3, และ 4 
  2. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการ  
  3. ดำเนินการสรุปรายงานผลตามกิจกรรม/งาน/โครงการ หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีดำเนินการ 
  1. พิจารณางาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดทำแผนติดตาม
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. จัดทำปฏิทินกำหนดภารกิจติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
  3. แจ้งทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ์ทราบ และให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด 
  4. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กำหนด 
  5. สรุปผลและจัดทำรายงานการติดตาม 
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ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

การรายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  
(ก.ต.ป.น.) 
  3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และสำนัก 
บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18   

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล หมายเหตุ 
1 ติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ไตรมาส 1,2,3,4 กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ 
 

2 ติดตามแผนปฏิบัติการจากโครงการ/งาน/
กิจกรรม 
- แบบติดตามตามที่กำหนด 
- ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล 
- ส่งแบบรายงาน 

ไตรมาส 1,2,3,4 
(ภายใน 5 วันทำการ 

หลังสิ้นสุดแต่ละ 

ไตรมาส) 
 

ทุกกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

3 รวบรวมข้อมูล 

- ผู้รวบรวมแบบรายงาน 
ไตรมาส 1,2,3,4 

 
กลุ่มนโยบายและแผน  

4 สรุปผล/รายงานผล 
- รายงานสรุปกิจกรรมของโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

- รายงานผลต่อ สพม./ผู้เกี่ยวข้อง 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการ กตปน./ 
ศึกษาธิการจังหวัด/สำนักยุทธศาสตร์และ
บูรณาการประจำเขตตรวจราชการที่ 18 

ทุกสิ้นเดือนของ 
ไตรมาส 1,2,3,4 
(ภายใน 15 วัน 

ทำการหลังสิ้นสุด 
แต่ละไตรมาส) 

กลุ่มนโยบายและแผน  

5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/งาน/
กิจกรรมด้านการใช้งบประมาณผลสัมฤทธิ์
ของโครงการในภาพรวมผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ประโยชน์ของแผนที่ได้รับสรุปประเด็น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

ภายในเดือนตุลาคม 
2564 

กลุ่มนโยบายและแผน  

6 การนำเสนอข้อมูลสรุปต่อคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และเสนอต่อ 
สพม. 

ภายในเดือนตุลาคม 
2564 

กลุ่มนโยบายและแผน  
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำหรับไตรมาสที่ :  O  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

O  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2564) 

O  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน 2564) 

O  ไตรมาสที่ 4   (กรกฎาคม – กันยายน 2564) 
โครงการ/กิจกรรม................................................................................................................................. ............................ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ..................................................................................................................................................... 
กลุ่ม/หน่วย........................................................................ ........................................................................................ ......... 

แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งบประมาณรายจ่ายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................. ..... 

การดำเนินงานตามโครงการ 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย(ปริมาณ/คุณภาพ) ผลการดำเนินงาน 
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สภาพการดำเนินงาน 
 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ยังไม่ได้ดำเนินการ   อยู่ระหว่างเตรียมการ   อยู่ระหว่างดำเนินการ(ขั้นตอนใด) 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  
งบประมาณทั้งสิ้น.................................................บาท 
 ใช้จ่ายในการดำเนินงานและเบิกจ่ายแล้ว......................................บาท 
 คงเหลือ.................................................บาท 
 
ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการ (ถ้ามี) 
ปัญหาอุปสรรค 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
                                                    
                                                                       ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน 
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แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  (ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
                                  ข้อมูล ณ วันที่...............................................................   

-------------------------------- 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

1 บริหารจัดการ สพม.นว 
(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 

3,700,000   บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

(งบประจำ) 
2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน 500,000   นโยบายและแผน 

(งบประจำ) 
3 เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
สถานศึกษา 

ดำเนินการเอง 
  นิเทศ ติดตามฯ 

ส่งเสริมฯ 
4 ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในสถานศึกษา สพฐ./
สถานศึกษา 

  ส่งเสริมฯ 
นิเทศ ติดตามฯ 

สถานศึกษา 
5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ “ระบบด ีมีภูมิคุ้มกัน 

ทันเวลา” 
สถานศึกษา 

ดำเนินการเอง 
  ส่งเสริมฯ 

6 ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพม.นว 30,000   ส่งเสริมฯ 
7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบ สพฐ.   ส่งเสริมฯ 
8 บริหารจัดการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชพีเชิง

นวัตกรรม และการจัดการศึกษาเพือ่การมีงานทำ 320,000   สหวิทยาเขต 

9 ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
สพม.นว  ปีงบประมาณ 2564 45,000   นิเทศ ติดตามฯ 

10 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา  
“งานวันครูประจำป ีพ.ศ.2564” 81,250   อำนวยาร 

11 คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ยอยอ่งเชิดชูเกียรติและ 
รับรางวัลเกียรคิยศ “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.นว” 25,700   พัฒนาครูฯ 

12 พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล(Digital Literacy) 
เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

123,500 
  นิเทศ ติดตามฯ 

13 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพ ด้าน
ทักษะความเขา้ใจ และการใช้ดิจิตัล สพม.นว 36,800   พัฒนาครูฯ 

14 เสริมสร้างศักยภาพ รอง ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่สู่มืออาชพี 39,500   พัฒนาครูฯ 
15 พัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ 87,900   พัฒนาครูฯ 
16 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพม.นว 25,000   นิเทศ ติดตามฯ 
17 สร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณด้วยงานตรวจสอบภายใน

สถานศึกษา และสำนกังานเขตพื้นที่ฯ 35,560   ตรวจสอบภายใน 

18 พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมและระบบบริหารจัดการตามบริบทของพื้นที ่ 
- โรงเรียนขนาดเล็ก 
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
- โรงเรียนประชารัฐ 
- โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

งบ สพฐ. 
 

  
นิเทศ ติดตาม 

นโยบายและแผน 

19 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การ
รายงานผล การติดตาม และประเมินผล 

50,000   นโยบายและแผน 

20 พัฒนากระบวนการจัดตั้งจัดสรร และบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา 50,000   นโยบายและแผน 

21 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีออนไลนข์องสถานศึกษาในสังกัด 60,900   ตรวจสอบภายใน 

22 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม “โรงเรียน น่าด ูน่าอยู่ นา่เรียน” 

30,000   คณะบริหาร 
สพม.นว 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

23 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองระราชดำริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากระราชดำร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
(อพ.สธ.) 

นอก
งบประมาณ 

  ส่งเสริมฯ 
อำนวยการ 

24 ทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป ีพ.ศ. 2564 

150,000   นโยบายและแผน 

25 ซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) แก่สถานศึกษา
ในสังกัด สพม.นว ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

3,500 
  

นิเทศ ติดตามฯ 

26 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รว่มพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
สพม.นว 

207,000   อำนวยการ 

27 พัฒนาสภาพแวดล้อม สพม.นว “น่าอยู่ น่าทำงาน บรกิารประทับใจ” 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพม.นว 
- กิจกรรม 5 ส. 
- เฟิร์ม & ฟิต เพื่อพิชิตสุขภาพทีแ่ข็งแรง 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ และการบริการ  
(KM, One stop Service และ Service Mine) 

152,390 

  

คณะบริหาร 
สพม.นว 

28 ประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบรหิารงานภายในองค์กรสู่
เป้าหมาย 

90,000   อำนวยการ 

29 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.นว 

80,000   นิเทศ ติดตามฯ 
ก.ต.ป.น. 

30 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2564 

76,000   นิเทศ ติดตามฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000,000 ร้อยละ 100 

 
 

                                                                   ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน             
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ และนอกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
---------------------- 

โครงการ/งานกิจกรรม............................................................................................................................. ............... 
ผู้รับผิดชอบ............................................................................................................................. ................................ 
ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 
1. วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 

 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ...................................................................................... .. 
2. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 

 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ..................................................................................................  

 - เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.................................................................................................  

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน....................................................บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน........................................บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ............................................................................................................................. 

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 
  ไม่มี     มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) ด้านงบประมาณ......................................................................................................................... ...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ด้านความร่วมมือ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................  

4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................................... ........... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ 
............................................................................................................................. ..................................................................  
............................................................... ............................................................................................... .................................  
 
 

                                  ลงชือ่.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    
 
                                    


