
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

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

 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรรและการบริหารงบประมาณ  

                   ประจำปงบประมาณ 2563  

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 

 เชิงปริมาณ :   

- เจาหนาท่ีงบประมาณของโรงเรยีนและผูเก่ียวของ

จำนวน 60 คน 

- คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เพ่ือขอจัดตั้งงบประมาณ จำนวน 20 คน 

- คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เพ่ือติดตามการบริหารงบประมาณ จำนวน 25 คน 

 

เชิงปริมาณ :   

- เจาหนาท่ีงบประมาณของโรงเรยีนและผูเก่ียวของ

จำนวน 60 คน  

- คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เพ่ือขอจัดตั้งงบประมาณ จำนวน 17 คน (ตามคำสั่ง) 

- คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(ตามคำสั่ง) 

เพ่ือติดตามการบริหารงบประมาณ จำนวน 26 คน 

 

เชิงคุณภาพ :   

- สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ

โรงเรียนในสังกัด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

สอดคลองกับความตองการและความจำเปนเรงดวน 

- โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและ

การบริหารงบประมาณไดถูกตองและทันตามกำหนด 

- สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการ

บริหารงบประมาณเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว ทัน

ตามกำหนด 

 เชิงคุณภาพ :   

- สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ

โรงเรียนในสังกัด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

สอดคลองกับความตองการและความจำเปนเรงดวน 

- โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและ

การบริหารงบประมาณไดถูกตองและทันตามกำหนด 

- สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการ

บริหารงบประมาณเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว ทัน

ตามกำหนด 

 

กรณีดำเนินการไดต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนด  เนื่องจากมีการปรับลดจำนวนคณะกรรมการฯ 
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3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

1. ประชุมช้ีแจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำป

งบประมาณ 2564 และการบริหารงบประมาณเจาหนาท่ี

งบประมาณของโรงเรยีน จำนวน 45 โรงเรียนๆละ 1 คน 

และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ รวม 60 คน   

    

1. มีผูเขารวมการประชุมการจัดทำคำขอตั้ง

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2564 ของ

โรงเรียนพ้ืนท่ีท่ัวไปและพ้ืนท่ีสูง และผูเก่ียวของ

จำนวน 34 คน  จำนวน 24 โรงเรยีน เมื่อวันท่ี 6 

ธันวาคม 2562 

2. มีผูเขารวมการประชุมการจัดทำคำขอตั้ง

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2564 ของ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และผูเก่ียวของ

จำนวน 39 คน  จำนวน 21 โรงเรยีน เมื่อวันท่ี 9 

ธันวาคม 2562 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ี จำนวน 3 

ครั้ง  

2. มีผูเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดตั้ง

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2564 ดังน้ี 

- ครั้งท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาจัดตัง้งบลงทุน คา

ครุภณัฑ และคาสิ่งกอสรางของสำนักงานเขต   

จำนวน 18 คน เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 

- ครั้งท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาจัดตัง้งบลงทุน คา

ครุภณัฑ และคาสิ่งกอสรางของโรงเรียนในสังกัด 

จำนวน 17 คน เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 

3. ประชุมคณะกรรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับ 

ติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 

2563 จำนวน 8 ครั้ง (จำนวน 4 ไตรมาส) 

3.ประชุมคณะกรรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับ 

ติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 

2563 

-  ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2562        

มีผูเขารวมประชุม 24 คน   

- ครั้งท่ี 2/2563  เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2563    

(ไตรมาสท่ี 1)  มีผูเขารวมประชุม 20 คน 

- ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 
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มีผูเขารวมประชุม 28 คน 

- ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2563   

(ไตรมาสท่ี 2)  มีผูเขารวมประชุม 31 คน 

กรณีดำเนินการไมครบกิจกรรมท่ีกำหนด เพราะ 

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

         

 

 

 

 

3.4 งบประมาณ 

 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

1. 1. ประชุมช้ีแจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ 2564 และการบริหารงบประมาณ

เจาหนาท่ีงบประมาณของโรงเรียน จำนวน 45 โรงเรียนๆ

ละ 1 คน และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ รวม 60 คน      

1. มีผูเขารวมการประชุมการจัดทำคำขอตั้ง

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2564 ของโรงเรียน

พ้ืนท่ีท่ัวไปและพ้ืนท่ีสูง และผูเก่ียวของจำนวน 34 คน  

จำนวน 24 โรงเรียน เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 

งบประมาณท่ีใชไป จำนวน 3,740 บาท 

2. มีผูเขารวมการประชุมการจัดทำคำขอตั้ง

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2564 ของโรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล และผูเก่ียวของจำนวน 39 คน  

 จำนวน 21 โรงเรียน เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 

 งบประมาณท่ีใชไป 4,290 บาท 

 รวมงบประมาณท่ีใชไปท้ังสิ้น (1+2) จำนวน 

9,260 บาท (รวมคาถายเอกสาร 1,230บาท) 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ี จำนวน 3 ครั้ง 

  

2. มีผูเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดตั้ง

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2564 ดังน้ี 

- ครั้งท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาจัดตัง้งบลงทุน          

คาครุภณัฑ และคาสิ่งกอสรางของสำนักงานเขต   

จำนวน 18 คน เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 (ไมใช

งบประมาณ) 

- ครั้งท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาจัดตัง้งบลงทุน คา

ครุภณัฑ และคาสิ่งกอสรางของโรงเรียนในสังกัด 
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จำนวน 17 คน เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 

งบประมาณท่ีใชไป จำนวน 510 บาท 

3. ประชุมคณะกรรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับ ตดิตาม

การใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2563 

จำนวน 4 ครั้ง (ไตรมาสท่ี 1-2)   

 

3.ประชุมคณะกรรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับ 

ติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 

2563  

-  ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2562  

   มีผูเขารวมประชุม 24 คน ใชงบประมาณ 720 บาท 

-  ครั้งท่ี 2/2563  เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2563            

   (ไตรมาสท่ี 1)  มีผูเขารวมประชุม 20 คน  

   ไมใชงบประมาณ         

-  ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 

   มีผูเขารวมประชุม 28 คน ใชงบประมาณ 936 บาท 

-  ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2563   

   (ไตรมาสท่ี 2)  มีผูเขารวมประชุม 31 คน                  

   ใชงบประมาณ  1,645  บาท 

รวมท้ังสิ้น จำนวน 3,301 บาท 

รวมงบประมาณท่ีไดรับ ท้ัง 3 กิจกรรม 29,000 บาท รวมงบประมาณท่ีใชไปท้ังสิ้น 13,071 บาท  

สามารถประหยัดงบประมาณได  จำนวน  15,929    บาท   

3.5  ผลสำเร็จท่ีไดรับจากกิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนและรอยละโรงเรียน

ในสังกัดจัดทำคำขอตั้ง

งบประมาณและการบริหาร

งบประมาณไดถูกตองและทันตาม

กำหนด 

1.โรงเรียนจำนวน 45 โรงเรียน 

ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและการ

บริหารงบประมาณไดถูกตองและทันตามกำหนด 

 

รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด

จัดทำคำขอตั้งงบประมาณและ

การบริหารงบประมาณไดถูกตอง

และทันตามกำหนด   

 

2.รอยละของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

และโรงเรียนในสังกัด ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณสอดคลอง

กับความตองการและความจำเปน

เรงดวน 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณสอดคลองกับความตองการและความ

จำเปนเรงดวน 

 

2.รอยละ100 ของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

35 และโรงเรยีนในสังกัด ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณ

สอดคลองกับความตองการและ

ความจำเปนเรงดวน 

3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35 สามารถจดั

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

จัดสรร กำกับ ติดตามการใชจาย

งบประมาณประจำปงบประมาณ 

3. ประชุมคณะกรรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับ 

ติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 

2563 จำนวน 8 ครั้ง (จำนวน 4 ไตรมาส) 

อยูระหวางดำเนินงาน 
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พ.ศ. 2563 ครบ 8 ครั้ง คิดเปน 

รอยละ 100 

 

 

4. ปญหา/อุปสรรค 

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

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

5. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

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

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

6. ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอต้ังงบประมาณ ประจำป

งบประมาณ 2564 และการบริหารงบประมาณ

เจาหนาท่ีงบประมาณของโรงเรียน 

 
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ี 

 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับติดตามการใชจายงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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       ( ลงชื่อ )     ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 

                 

 

     

 

 

                       ( ลงชื่อ )     ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

                                      (นางสาวอังคริสา  รัตนกุล) 

 

    ( ลงชื่อ )     ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 

                    (นางดาววรรณ  สินธุบุญ) 

 

      

       ( ลงชื่อ )   ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน  

                          ( นางอุดม  ถาวร ) 

 

       

 

 


