
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนิน 

บันทึกรายงานขอจดัซื้อพัสดุและจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุบผา บุญเพ็ง 

โรงเรียนโคกกระทอ้นกิตติวุฒิวิทยา 

     โครงการบริหารงานงบประมาณ 
                           ประจ าปีการศึกษา 2564 



                                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
ที.่................................... วันที่ 31 มีนาคม 2565 
เรื่อง      โครงการบริหารงานงบประมาณ 

 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
 ด้วย กลุ่มงานงบประมาณ ได้เสนอ โครงการบริหารงานงบประมาณ และได้รับการอนุมัติใน
แผนปฏิบัติการไปแล้ว จึงขออนุญาตรายงานการด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารงานงบประมาณ 
 2. ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 3. ผู้รับผิดชอบ นางบุบผา บุญเพ็ง 
 4. ได้รับงบประมาณจากแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 
 
 

  
 
 
 
พร้อมได้แนบรายละเอียดประกอบการด าเนินงาน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
    ลงชื่อ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางบุบผา บุญเพ็ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

() อุดหนุนรายหัว งบที่ได้รับ       7,000        บาท 
(    ) รายได้สถานศึกษา งบที่ได้รับ ..............................บาท 
(    ) เรียนฟรี15 ปี งบที่ได้รับ ..............................บาท 
(    ) ชมรม / อ่ืน ๆ  งบที่ได้รับ ..............................บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    7,000         บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

 
 

ลงชื่อ................................................. 
(นายธิติสันต์   ร่วมชาติสกุล 

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

 
 

ลงชื่อ................................................... 
(นางบุบผา    บุญเพ็ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

 
 

ลงชื่อ................................................... 
(นางสุพรรณี  เสาใบ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

 
 

ลงชื่อ................................................... 
(นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารับรองรายงานการด าเนิน โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ลงชื่อ................................................... 
(นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบริหารงานงบประมาณงานประจ าปีการศึกษา 2564 
(1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  
รายงานวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ .ศ . 2565 

ชื่องาน:  โครงการบริหารงานงบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว () งบที่ได้รับ     7,000     บาท จ่ายจริง      4,320     บาท คงเหลือ      2,680       บาท 
รายได้สถานศึกษา(    )  งบที่ได้รับ........................บาท จ่ายจริง.........................บาท คงเหลือ...........................บาท 
เรียนฟรี15 ปี (    ) งบที่ได้รับ........................บาท จ่ายจริง.........................บาท คงเหลือ...........................บาท 
ชมรม / อ่ืน ๆ (    ) งบที่ได้รับ........................บาท จ่ายจริง.........................บาท คงเหลือ...........................บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น งบที่ได้รับ........................บาท จ่ายจริง.........................บาท คงเหลือ...........................บาท 

ตอนที่ 1 โปรดใส่เครื่องหมาย  และเติมข้อความตามความเป็นจริง 
กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลา ปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ สูงกว่า ตามแผน ต่ ากว่า ไม่ได้
ปฏิบัติ 

เร็ว
กว่า 

ตาม
แผน 

ช้ากว่า 

เสนอโครงการเพ่ือ
พิจารณา 

 √    √   

จัดซื้อ จัดจ้างของ
สถานศึกษา 

  √   √  

เนื่องจากมีวัสดุ
คงเหลือท่ีสามารถ
ใช้งานได้จากปีที่
ผ่านมา จึงไม่ได้
จัดซื้อเพ่ิม 

จัดท าเอกสารการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

 √    
√ 

 
 

ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 √    
√ 

 
 

จัดเก็บรายได้
สถานศึกษา 

 √    
√ 

 
 

จัดท าบัญชีวัสดุ  √    √   
จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน  √    √   
จัดท ารายงานควบคุม
ภายใน 

 √    
√ 

 
 

สรุปและรายงานผล  √    √   
 

 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 บันทึกรายงานการขอจัดซื้อพัสดุและขอจัดจ้าง ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ได้จัดท ารายงานผล

การประเมิน โครงการบริหารงานงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพ่ือแสดงถึงความส าเร็จของการ
ท างาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม  ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจาก
การด าเนินโครงการบริหารงานงบประมาณ ครั้งนี้จะสามารถน าไปเป็น แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษาหน้าให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ด าเนินการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้กิจกรรมดังกล่าว  ส าเร็จ
ลงได้ด้วยดี  

 
 

    ลงชื่อ.................................................  
  (นางบุบผา บุญเพ็ง)              

ผู้จัดท าเล่มสรุปโครงการบริหารงานงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
รายงานผลการประเมินโครงการบริหารงานงบประมาณ 1 

หลักการและเหตุผล 3 
วัตถุประสงค์ 3 
เป้าหมาย 3 
กิจกรรมและการด าเนินการ 3 
งบประมาณและค่าใช้จ่าย 3 
ผลส าเร็จของโครงการบริหารงานงบประมาณ 4 
ประโยชน์ที่ได้รับ 4 
สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 5 
ผลการประเมินโครงการบริหารงานงบประมาณ 5 
รูปภาพรวมและข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินโครงการบริหารงานงบประมาณ 
                              ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
ชื่อโครงการ โครงการบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบ นางบุบผา บุญเพ็ง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 และแก้ปัญหา  
 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 

                   กลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักโรงเรียนด้าน  
 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 ใช้ระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 
 สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  
 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

       อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  
 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้เรียนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 

              อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเภทของกิจกรรมสอดคล้องกับการค านวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  
 กิจกรรมหลัก  
 กิจกรรมรอง  
กิจกรรมสนับสนุน 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  ใหม่ 



1. หลักการและเหตุผล 
      งบประมาณเป็นสิ่งส าคัญต่อการจัดการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
มีเงินที่จะต้องด าเนินการทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้การใช้งบประมาณ เกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือยกระดับเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล นอกจากนั้นแล้ว วัสดุส านักงานก็เป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารงานฝ่ายต่าง  ๆ เพ่ือท าให้
การพัฒนางานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
       2.2 เพื่อวางแผนการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการและความจ าเป็น 
3. เป้าหมาย   
       เชิงปริมาณ 
      1. บุคลากรฝ่ายงบประมาณทุกคนมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
       เชิงคุณภาพ 
      1. โรงเรียนใช้งบประมาณในการบริหารสถานศึกษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
           2. บุคลากรมีความตระหนักในการใช้งบประมาณ 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
  ด าเนินการวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
  ไม่ได้ด าเนินการ (ระบุสาเหตุ)................................................................................................. .......... 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 2 เม.ย. 64 ครูบุบผา  บุญเพ็ง 
2. จัดซื้อ จัดจ้างของสถานศึกษา 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูเพ็ญศรี  สุดสวาท 
3. จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูบุบผา, ครูเพ็ญศรี, ครู

ประทุมมา 
4. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูบุบผา  บุญเพ็ง 
5. จัดเก็บรายได้สถานศึกษา 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูอ่อนนุช  ทองพูน 
6. จัดท าบัญชีวัสดุ 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูอ่อนนุช  ทองพูน 
7. จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูอ่อนนุช  ทองพูน 
8. จัดท ารายงานควบคุมภายใน 30 ก.ย. 64 ครูอ่อนนุช  ทองพูน 
9. สรุปและรายงานผล 31 มี.ค. 65 ครูบุบผา บุญเพ็ง 

 
5. งบประมาณและการใช้จ่าย 

5.1 งบประมาณท่ีขอจัดตั้งตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 15,000 บาท 
5.2 ประเภทของเงิน  เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินเรียนฟรี 15 ปี  

     เงินชมรม / อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
 
 
 
 
 



 5.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 
ที ่ ประเภทงบประมาณ ตามแผน (บาท) จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

1 เงินอุดหนุนรายหัว 7,000 4,320 2,680 

2 เงินรายได้สถานศึกษา    

3 เงินเรียนฟรี 15 ปี    
4 เงินชมรม / อ่ืนๆ ระบุ..........................................    

รวมทั้งสิ้น 7,000 4,320 2,680 
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 61.71 
  ตามแผน 
  ต่ ากว่าแผน       2,680       บาท 
  สูงกว่าแผน...............................บาท 
6. ผลส าเร็จของโครงการบริหารงานงบประมาณ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรฝ่ายงบประมาณทุกคนมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนใช้งบประมาณในการบริหารสถานศึกษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
          2. บุคลากรมีความตระหนักในการใช้งบประมาณ 
7. ประโยชน์ที่ได้รับ 

โรงเรียนสามารถใช้งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้มีคุณภาพและเป็นก าลังสนับสนุน
หลักของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมทั้งมีผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

การจัดกิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้ ผลปรากฏแก่นักเรียน ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และชุมชน (สรุปเฉพาะผลท่ีปรากฏโดยตรง)  

1) นักเรียน 
    นักเรียนมีเงินทุนท่ีจะใช้ในการศึกษา มีงบประมาณพัฒนาสถานที่และจ้างบุคลากรที่ดีเพ่ือเอ้ือต่อ

การเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2) ฝ่ายบริหาร / คณะครูและบุคลากร 
              ฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากรทุกคนมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 

 
 

 โรงเรียนมีงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรและสถานศึกษาที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

2 เพ่ือวางแผนการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ให้เพียงพอต่อความต้องการและความจ าเป็น 

 
 

 บุคลากรฝ่ายงบประมาณทุกคนมี
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 



9. ผลการประเมินโครงการบริหารงานงบประมาณ 
9.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
 เพศชาย จ านวน 13 คน เพศหญิง จ านวน  22 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  35 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
9.2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น  35 คน  
แบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  คือ   

                                        4.51 – 5.00      ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
                                        3.51 – 4.50      ระดับความพึงพอใจมาก 
                                        2.51 – 3.50      ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
                                        1.51 – 2.50      ระดับความพึงพอใจน้อย 
                                        1.00 – 1.50      ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ข้อที่ ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. มีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 30 4 1 0 0 
2. โครงการมีประโยชน์ 35 0 0 0 0 
3. ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม 29 5 0 1 0 
4. วิธีด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมเหมาะสม 32 2 1 0 0 
5. โครงการ/กิจกรรมเป็นผลดีต่อโรงเรียน 33 1 1 0 0 
6. ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 32 2 1 0 0 
7. การด าเนินโครงการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 35 0 0 0 0 
8. เมื่อด าเนินโครงการแล้วบรรลุเป้าหมายของโครงการ 35 0 0 0 0 
9. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 33 2 0 0 0 
10. โครงการนี้ควรจัดท าอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 35 0 0 0 0 

 รวม 329 16 4 1 0 
 เฉลี่ย 32.9 1.6 0.4 0.1 0 
 ร้อยละ 94.00 4.57 1.14 0.02 0.00 

 
สรุปผลการประเมิน 

ร้อยละ 98.46 
เฉลี่ย 4.92 

ระดับความพึงพอใจ มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. สรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้  
10.1 จุดเด่นของโครงการบริหารงานงบประมาณในครั้งนี้ 
 ฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากรทุกคนมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
10.2 จุดควรพัฒนาของโครงการบริหารงานงบประมาณในครั้งนี ้

............................................................................................................................. .................................................  
10.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการบริหารงานงบประมาณในครั้งต่อไป 

  การเบิกจ่ายเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์หรือสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนควรจัดท าเป็นข้อมูลปัจจุบันให้
 มากที่สุดเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ  
 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางบุบผา บุญเพ็ง) 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
(นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล) 

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
(นางบุบผา  บุญเพ็ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
(นางสุพรรณี  เสาใบ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
(นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 



ภาคผนวก 

 ประกอบด้วย 

 1. PLAN 1 แบบเสนอโครงการ 

 2. PLAN 2 บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ 

 3. DO แบบก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

 4. CHECK แบบรายงานการด าเนินโครงการ 

 5. ACTION แบบประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

 6. รูปภาพการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 7. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น บันทึกข้อความ, ค าสั่ง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   บริหารงานงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    ข้อที่  2 ,  7 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ     มาตรฐานที่  2 ประเด็นที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
                                        มาตรฐานที่  3 ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ      นางบุบผา  บุญเพ็ง 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล   

 งบประมาณเป็นสิ่งส าคัญต่อการจัดการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียน
มีเงินที่จะต้องด าเนินการทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  เพื่อให้การใช้งบประมาณ เกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ สอดคล้องกับการพัฒนาโรรงเรียนเพ่ือยกระดับเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล นอกจากนั้นแล้ว วัสดุส านักงานก็เป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารงานฝ่ายต่างๆ เพ่ือท าให้
การพัฒนางานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์   
       2.1 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
       2.2 เพื่อวางแผนการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการและความจ าเป็น 
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
          1. บุคลากรฝ่ายงบประมาณทุกคนมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
     เชิงคุณภาพ 
           1. โรงเรียนใช้งบประมาณในการบริหารสถานศึกษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
           2. บุคลากรมีความตระหนักในการใช้งบประมาณ 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 2 เม.ย. 64 ครูบุบผา  บุญเพ็ง 
2. จัดซื้อ จัดจ้างของสถานศึกษา 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูเพ็ญศรี  สุดสวาท 
3. จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูบุบผา, ครูเพ็ญศรี, ครู

ประทุมมา 
4. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูบุบผา  บุญเพ็ง 
5. จัดเก็บรายได้สถานศึกษา 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูอ่อนนุช  ทองพูน 
6. จัดท าบัญชีวัสดุ 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูอ่อนนุช  ทองพูน 
7. จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูอ่อนนุช  ทองพูน 
8. จัดท ารายงานควบคุมภายใน 30 ก.ย. 64 ครูอ่อนนุช  ทองพูน 
9. สรุปและรายงานผล 31 มี.ค. 65 ครูบุบผา บุญเพ็ง 
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5. งบประมาณ  
    เงินอุดหนุนรายหัว  7,000  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ ของ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

7,000   7,000 อุดหนุนรายหัว 

2. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

-   - - 

รวมทั้งสิ้น 7,000   7,000  

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. บุคลากรฝ่ายงบประมาณทุกคนมีอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. โรงเรียนใช้งบประมาณในการบริหารสถานศึกษา
อย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. บุคลากรมีความตระหนักในการใช้งบประมาณ ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
 
……………….……………………

(นางบุบผา บุญเพ็ง) 

 
 
                    
       ……………….…………………… 
 
          (นายชวิต  จิตปุณยพงศ์)                         

 
 
 
    ……………….…………………… 
 
 (นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 



โครงการ  :  บริหารงานงบประมาณ  
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ช่วงที่ 1   ภาคเรียนที่ 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. หมึก Printer  Epson สีด า 10 ขวด 300 3,000  
2. ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 2 แท่ง 50 100  
3. แบบพิมพ์บัญชี 2 เล่ม 50 100  
4 กระดาษท าปกเอกสาร 120 g 1  รีม 200 200  
5 ซองน้ าตาลเอ 4 2  โหล 100 200  
6 แม็คเย็บเบอร์ 3 1  อัน 300 300  
      
      
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,900  
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนที่ 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. หมึก Printer  Epson สีด า,ส ี 4 หลอด 300 1,200  
2. กระดาษปก 1 รีม 200 200  
3. กาวน้ าใส 10 หลอด 15 150  
4. ใส้แฟ้ม 2 โหล 50 100  
5. กาวน้ าใส 1 ขวด 50 50  
6 กาวลาเท็กซ์ 1  ขวด 90 90  
7 เทปใส ครึ่งนิ้ว 3  ม้วน 30 90  
8 ผ้าแลคซีน นิ้วครึ่ง 3  ม้วน 60 180  
9 แฟ้มใส่เอกสาร 5 แฟ้ม 100 500  
10 ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ 2 เครื่อง - 540  
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,100  

 



 
  



 
  



 
  



 
 
 
 
 
 
 
  

 



แบบติดตามการด าเนินงาน โครงการบริหารงานงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2564 
(เริ่ม  1 เมษายน 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565) 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

ค าชี้แจง ผู้รับผิดชอบโครงการบริหารงบประมาณ โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความ 
 ให้สมบูรณ์ตามความจริง เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินโครงการโครงการบริหาร 
 งบประมาณและจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  : 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 

งบประมาณ : 7,000  บาท 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. บุคลากรฝ่ายงบประมาณทุกคนมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนใช้งบประมาณในการบริหารสถานศึกษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ 
2. บุคลากรมีความตระหนักในการใช้งบประมาณ 

การร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
  - 
ตอนที่ 1   การติดตามการด าเนิน โครงการบริหารงบประมาณ 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นตามความเป็นจริง หากไม่มี 

   การด าเนินการโปรดระบุเหตุผล 

ขั้นตอน / กิจกรรม มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

เหตุผลที่ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน √    
2. ก าหนดแผนการด าเนินงาน (กิจกรรม/พ้ืนที่/
ระยะเวลา/งบประมาณ/เป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ) 

√    

3. ส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

√    

4. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ 

√    

5. การมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากร √    
6. ประสานการด าเนินงานกับชุมชนท้องถิ่น 
หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือส่งเสริม
การจัดกิจกรรม 

√    

หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระรวบรวมส่งงานแผน (ตาราง2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน / กิจกรรม มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

เหตุผลที่ไม่มีการ
ด าเนินการ 

7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของทางโรงเรียน √    
8. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

√    

9. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม
ตามแผนด าเนินงาน 

√    

10. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

√    

11. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน √    
12. จัดท ารายการประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

√    

13. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานและการรายงานผล 

√    

14. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน √    

ตอนที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหา 
............................................................................................................................. ..............................................................
..................................................................... .............................................................................................................. ...... 
2. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน 

            (นางบุบผา บุญเพ็ง) 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ 



แบบประเมินการด าเนิน โครงการบริหารงบประมาณ 
โครงการบริหารงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระดับต่ ากว่า ร้อยละ 50 ถึง 59 
 2 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 60 ถึง 69 

3 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 70 ถึง 79 
4 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 80 ถึง 100 

ที ่ รายการ คะแนน 
1 2 3 4 

1 ผลการด าเนินโครงการบริหารงบประมาณ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของโรงเรียน ข้อที่ 2,7 
ชื่อโครงการ โครงการบริหารงบประมาณ 

   
 

2 ท่านพอใจผลส าเร็จของ โครงการบริหารงบประมาณ ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 

   
 

3 ในระหว่างการด าเนินการตามโครงการบริหารงบประมาณ     
3.1 ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้     
3.2 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน     
3.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน     
3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

4 ผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกิดผลเป็นไปตามเป้าหมาย     
คะแนนรวม    28 

ผลการประเมิน (คิดเป็นร้อยละ) 100 
 

สรุปผลการประเมินรวมของโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 
 เป็นที่พอใจ   ควรปรับปรุง 
 ควรด าเนินการต่อ  ไม่ควรด าเนินการต่อ 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน  ลงชื่อ.................................................... 
  (นางบุบผา บุญเพ็ง)                      (นางบุบผา บุญเพ็ง) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ



บันทึกการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการบริหารงานงบประมาณ งานประจ าการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
วันจันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ .ศ.  2565 

ครั้งที่ 1/2565 
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 

.........................................................................................................................  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางบุบผา บุญเพ็ง 

2 .นางเพ็ญศรี สุขสวาด 
3 . นางสุพรรณี เสาใบ 

 4 .นายไพศาล แก้วจีน 
  5. นางณัจนา สุขกรีด 
  6. นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม 
  7. นางสาววรรณภา ศิริกุล 
  8. นางสาวพรพิมล สมะณะ 
  9. นายธิติสันต์ ร่วมชาติสกุล 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. การจัดสรร ผู้รับผิดชอบงานบริหารการจัดการงบประมาณในด้านต่าง ๆ  
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานสาธารณูปโภค 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 มีการรับรองรายงานการประชุมจากครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

-  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 นัดหมายการประชุมในครั้งต่อไป ก่อนเปิดภาคเรียน 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 - 
เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 
 
 
 
 
 
 

 



 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ................................................... 
         (นางเพ็ญศรี  สุดสวาท)                    (นางบุบผา บุญเพ็ง) 
         ผู้จดบันทึกการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ..................................................... 

        (นางบุบผา บุญเพ็ง) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพการด าเนินโครงการบริหารงานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


