
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 3 เดือน (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563) 

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

 

1. ช่ือโครงการ โครงการประชุมผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

 

2. ลักษณะโครงการ         2.1   ใหม    √  ตอเนื่อง 

           2.2   แกปญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

3.1 วัตถุประสงค     √  ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค 

     ไมครบ/ไมตรงตามวัตถุประสงค เพราะ  ...................................................................... 

3.2 เปาหมาย 

 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

1.กำหนดการประชุมผูบริหารสถานศึกษา 4 ครั้ง 

  ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ประชุม 2 ครั้ง 

  

2.กำหนดการประชุมทีมบริหาร  40 ครั้ง  

ไตรมาสละ 10 ครั้ง 

ประชุม 6 ครั้ง 

3.กำหนดประชุมขาราชการครู ลูกจางพนักงาน

ราชการ สพม.35  3 ครั้ง 

ประชุม 1 ครั้ง 

 

กรณีดำเนินการไดต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนด เพราะ ยังไมครบกำหนดเวลา (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63) 

3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

1.กำหนดการประชุมผูบริหารสถานศึกษา 4 ครั้ง ประชุมผูบริหารสถานศึกษา  

1.ครั้งท่ี 1/2563 

ในวันท่ี 13 มกราคม 2563 ณ หองประชุม

โรงเรียนเตรียมอุดมฯ  มีผูเขารวมประชุม 

จำนวน 70 คน 

 2. ครั้งท่ี 2/2563 
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2.กำหนดการประชุมทีมบริหาร  40 ครั้ง 

ในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ หองประชุม 

ปนเจิง สพม.35 มีผูเขารวมประชุม 105 คน 

 

ประชุมทีมบริหาร  

1. ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 8 มกราคม 2563 

 ณ หองประชุมกูคำ มีผูเขารวมประชุม 

จำนวน 20 คน 

2.ครั้งท่ี 2/2563 ในวันท่ี 15 มกราคม 

  2563 มีผูเขารวมประชุม จำนวน 20 คน 

3.ครั้งท่ี 3/2563 ในวันท่ี 22 มกราคม 2563 

มีผูเขารวมประชุม จำนวน 20 คน 

4.ครั้งท่ี 4/2563 ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 

2563 มีผูเขารวมประชุม จำนวน 20 คน 

5.ครั้งท่ี 5/2563 ในวันท่ี 4 มีนาคม 2563 

มีผูเขารวมประชุม จำนวน 20 คน 

6.ครั้งท่ี 6/2563 ในวันท่ี 25 มีนาคม 2563 

มีผูเขารวมประชุม จำนวน 20 คน 

 

           3.4 งบประมาณท้ังหมด 80,000 บาท (ไตรมาสท่ี 2 ไดรับจัดสรรเงิน  20,000 บาท) 

 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

1.ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 2 ครั้ง งบประมาณ 

14,000 บาท  

ประชุม 2 ครั้ง ใชเงิน 22,457  บาท 

(ขอเงิน งบ CEO เพ่ิม 8,457 บาท 

2.ประชุมทีมบริหาร  10 ครั้ง งบประมาณ 6,000 

บาท  

ประชุม 6 ครั้ง ใชเงิน 3,600 บาท 

  

   

 

 

 

3.5  ผลสำเร็จท่ีไดรับจากกิจกรรมการดำเนินงาน 



3 

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

1. - รอยละ 90 ของผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 35 

ทราบนโยบาย มีแนวทางการบริหาร

จัดการ และปฏิบัติราชการไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

ผูบริหารและบุคลากรท่ี

เก่ียวของ 70 คน 

มีผูบริหารและบุคลากรท่ี

เก่ียวของเขารวมประขุม 

จำนวน 70 คน เปนไปตาม

เปาหมายท่ีกำหนดไว 

2.ประชุมทีมบริหาร ทีมบริหาร 20 คน มีทีมบริหารและบุคลากรท่ี

เก่ียวของเขารวมประชุม 

จำนวน 20 คน เปนไปตาม

เปาหมายท่ีวางไว 

 

4. ปญหา/อุปสรรค 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดงานราชการไมสามารถจัดสงรายละเอียดประกอบ

ประกอบการประชุมไดอยางครบถวนถูกตอง ตรงตามกำหนดเวลา 

2. ผูบริหารสถานศึกษาติดราชการไมสามารถเขารวมประชุมสัมมนาไดดวยตนเอง ซึ่งบางครั้งสงตัวแทน

มาประชุมหากมีการหารือหรือขอเสนอแนะไมสามารถตัดสินใจได 

5. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

                    1. ควรแจงกำหนดการประชุมเอาไวลวงหนาหลาย ๆ วัน เพ่ือใหผูรับผิดชอบจะไดมีเวลาเตรียม

รายละเอียดการประชุมและสงผูรับผิดชอบ กอนท่ีจะเดินทางไปราชการ 

      2. ควรแจงกำหนดการประชุมเอาไวลวงหนาหลาย ๆ วัน เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาจะไดมีเวลาในการ

บริหารและจัดสรรเวลาเขารวมประชุมได 

 

6. ภาพกิจกรรม 
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       ( ลงชื่อ )  นลินา  เลาสูง  ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                 (นางสาวนลินา  เลาสูง) 

       

       ( ลงชื่อ )          ศิริพันธ  ปยะทัตทันธ  ผูอำนวยการกลุม  

                              (นางศิริพันธ  ปยะทัตทันธ) 
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