
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
โครงการพัฒนาการเงิน บัญชีและพัสดุ 

 
 1. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

ร้อยละ 
ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีใช้จริง 

1 กิจกรรมพัฒนาการเงิน บัญชีและพัสดุ 
 

3,000 3,000 100 

รวม 3,000 3,000 100 

 
  2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ท่ีก าหนดไว้ ท่ีด าเนินการ ตรง/ไม่ตรง 
1 
 

กิจกรรมพัฒนาการเงิน บัญชีและพัสดุ 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 

ตรง 

3. วิธีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน   เอกสารการด าเนินงานการเงิน – บัญชี  แบบสอบถาม 
3.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้    ค่าร้อยละ   
3.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
1. งานการเงินมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ งานการเงินมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
  บรรลุตามตัวชี้วัด  
                                               
  ไม่บรรลุตัวชี้วัด  เพราะ ............................................................................................................................ 
แนวทางแก้ไข.................................................................................................................. ..................................... 

 
 
 
 
 
 
 



 
การประเมินผลงานของโครงการ / งาน 
  ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %    ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 51 – 65 %  
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 66 – 80 %     ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 81 - 90 %  
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90%  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านทรัพยากรท่ีใช้       
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ       
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง      
1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน / โครงการ      

1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน / โครงการ      
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน / โครงการ       
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้      
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน      
3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
3.1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้      
3.2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้      
3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้      

รวม  เฉล่ีย 3.7  28 9   
                 ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
                            () ควรด าเนินการต่อ เนื่องจาก เป็นโครงการที่ดี 
                            (    )  ควรด าเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง…………………………………………………………….. 
                            (    )   ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไปเนื่องจาก......................................................... 
                            (    ) อ่ืน ๆ…………………………… 
 

                      (ลงชื่อ)      ผู้ประเมินโครงการ 
                              (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 
 
 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ด าเนินการและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 

 

      (ลงชื่อ)     
        ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โครงการพัฒนาการเงินและระบบบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ:   พัฒนาการเงินและระบบบัญชี 
แผนงาน/งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.ท่ี  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ 
ลักษณะโครงการ :    () โครงการต่อเนื่อง         (  ) โครงการใหม่  (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 

มาตรฐานที่  2 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
____________________________________________________________________________________ 

 

1. หลักการและเหตุผล (สอดคล้องนโยบาย จุดเน้น ปัญหา ความต้องการ ข้อมูลสารสนเทศ) 
งานการเงิน เป็นงานที่มีความส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียนที่จ า เป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้มีระบบ               

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทในแต่ละปีนั้น ต้องเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบ

ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่วางไว้อาจก่อให้เกิด
ผลเสียแก่ทางราชการได้ โรงเรียนบ้านนาพู่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท า โครงการพัฒนางาน
การเงินการบัญชีขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ (ระบุสภาพความส าเร็จที่พึงประสงค์ชัดเจน) 
  1. เพ่ือให้งานการเงินและบัญชีมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้บริการเก่ียวกับเงินสวัสดิการต่างๆแก่บุคลากรในโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ/ แต่ละกิจกรรมระบุหน่วยชัดเจน) 

1. งานการเงินและบัญชีมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรในโรงเรียน จ านวน 17 คน ได้รับบริการ 

 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ การบริหารงานการเงินและบัญชีครบถ้วนทุกรายการ 
 4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาการเงิน
และระบบบัญชี 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 
2. เสนอโครงการ 

ตุลาคม  
2562 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

 การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. จัดท าระบบบัญชี เอกสารต่างๆ 
ทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทรวมทั้ง
แผนการใช้เงินงบประมาณ  
2.  จัดท าบัญชีรายงานข้อมูล
การเงิน 
3. รายงานข้อมูลไปยังหน่วยที่
เก่ียวข้อง 
4.  จัดท าบัญชี  จัดเก็บเอกสาร 

1 ตุลาคม 
2562  

–  
30 กันยายน 

2563 

3,000 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

 การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ท างานการเงิน - การบัญชี 
2. ตรวจสอบข้อมูลงานการเงินทุก
วัน 
3. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร
งาน 
การเงิน - การบัญชี 

1 ตุลาคม 
2562  

– 
30 กันยายน 

2563 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

 การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. งานการเงิน – การบัญชี จัดได้
เป็นระบบ ค้นหาง่าย 
2. รายงานข้อมูลไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทันตามก าหนดเวลา 
3. รายงานข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบ 

1 ตุลาคม 
2562 

- 30 กันยายน 
2563 

 นางสาวเพ็ญจันทร์  
อรุณรัตน์ 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 3,000  
 
6. สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1 งานการเงินมีระบบ มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1, รายงานผลการด าเนินงาน
การเงิน - บัญชี 

1. เอกสารการด าเนินงานการเงิน 
- บัญชี 

2.ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึง
พอใจ 

1. สอบถามข้อมูลจากข้าราชการ
ครูและบุคลากร 

1. แบบสอบถาม 

 
 



  

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
งานการเงินมีระบบที่ดี สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ดีขึ้น    

 
 

      ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์) 
 
 

                               ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายธีรวัช อุดค ามี) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 


