
 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดมหาการ 

ที ่ 28/2564                    วันที่  1 ตุลาคม 2564 

เรื่อง รายงานผลโครงการบริหารการเงินพัสดุ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

ด้วยข้าพเจ้า นางฐาลินี  หีมหมะ ต าแหน่ง คร ูผู้รับผิดชอบโครงการบริหารการเงินพัสดุ              ตาม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บัดนี้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้า

ขอรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

      ลงชื่อ ผู้รายงาน 

                        (นางฐาลินี  หีมหมะ) 

 

 

ความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

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

 

           ลงชื่อ  

     (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 

 



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

1. ช่ือโครงการ     โครงการบริหารการเงินพัสดุ 

2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  6   พัฒนาสถานศึกษา และบริหารจัดการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม          

   สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางฐาลินี  หีมหมะ 

 กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

4.วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.2 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ 
5. เป้าหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

  1. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าเอกสาร เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
           2. โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าเอกสาร 
เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2. โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ 
 

ประเมิน แบบประเมิน 

ด้านคุณภาพ 
1. การบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบ 
2. การจัดท าเอกสารการเงินและพัสดุของโรงเรียน
เป็นปัจจุบัน  
 

ส ารวจ แบบส ารวจ 



7. ผลการด าเนินงาน 

 7.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  การด าเนินงานโครงการบริหารการเงินพัสดุ ประกอบด้วย กิจกรรม จ านวน........3.........กิจกรรม 

โดยแต่ละกิจกรรมที่ด าเนินการ สรุปดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(ที่ระบุตามโครงการ) 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา/สถานที่

ด าเนินการ 
การด าเนินงาน 

1. กิจกรรมการจัดท าระบบบัญชีงานการเงิน 1 ต.ค. 2563 – 
30 ก.ย.2564 

 

จัดท าเอกสารระบบบัญชี
งานการเงิน 

2. กิจกรรมการจัดท าระบบบัญชีงานพัสดุ 1 ต.ค. 2563 – 
30 ก.ย.2564 

 

จัดท าเอกสารระบบบัญชี
งานพัสดุ 

3. กิจกรรมซ่อมแซ่มและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1 ต.ค. 2563 – 
30 ก.ย.2564 

 

ด าเนินการซ่อมแซ่มและ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 7.2 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท า
เอกสาร เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
2. โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ 
 

  1. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่
พัสดุ ได้จัดท าเอกสาร เป็นไปตาม
ระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
2 .  โ รง เรี ยนสามารถเบิ กจ่ าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ  
 

ด้านคุณภาพ 
1. การบริหารงานการเงินและพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ 
2. การจัดท าเอกสารการเงินและพัสดุของ
โรงเรียนเป็นปัจจุบัน  
 
 

  1. การบริหารงานการเงินและพัสดุ
ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ 
2. การจัดท าเอกสารการเงินและ
พัสดุของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน  
 



8. งบประมาณ 

 8.1 การใช้งบประมาณ 

  1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร       28,000      บาท 

  2) งบประมาณที่ใช้ไป               11,808       บาท 

  3) งบประมาณคงเหลือ             16,192       บาท 

 

 8.2 งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามประเภทของเงิน 

ประเภทของเงิน ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 28,000 11,808 16,192  
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - -  
3. เงินรายได้สถานศึกษา 
   

- - -  

4. เงินอ่ืนๆ (ระบุ)  
 

- - -  

รวม 28,000 11,808 16,192  

9. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 - 

               ลงชื่อ  

                    ( นางฐาลินี  หีมหมะ ) 

          ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินโครงการบริหารงานการเงินและพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 9 คน 

 เพศ  

 ชาย    จ านวน 1 คน   คิดเป็นร้อยละ  11  

 หญิง  จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ  89 

  ต าแหน่ง 

 ผู้บริหาร   จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 11 

 คร ู  จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 78 

 เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11 

2. ผลการประเมินโครงการ 

ที ่ รายการประเมิน มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ระดับ
คุณภาพ 

1 การด าเนินโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

9 
(100.00) 

0 
 

0 0 0 5.00 มากที่สุด 

2 การประชาสัมพันธ์โครงการ 5 
(55.56) 

4 
(44.44) 

0 
 

0 0 4.56 มากที่สุด 

3 ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 8 
(88.89) 

1 
(11.11) 

0 0 0 4.89 มากที่สุด 

4 ได้รับความรู้จากการด าเนินโครงการ 7 
(77.78) 

2 
(22.22) 

0 0 0 4.78 มากที่สุด 

5 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 

7 
(77.78) 

2 
(22.22) 

0 0 0 4.78 มากที่สุด 

6 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
โดยภาพรวม 

7 
(77.78) 

2 
(22.22) 

0 0 0 4.78 มากที่สุด 

ร้อยละผลการประเมิน 79.63 20.37 0 0 0 4.80 มากที่สุด 
ร้อยละความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 100 มากที่สุด 

  จากตารางผลการประเมินโครงการบริหารการเงินและพัสดุ พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินโครงการ

อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.63  ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 20.37  

หมายเหตุ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 
คะแนน 4.51 - 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
คะแนน 3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 



คะแนน 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
 
ร้อยละความพึงพอใจ 
ร้อยละ 91 – 100 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ร้อยละ 71 – 90 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
ร้อยละ 51 – 70 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ร้อยละ 31 – 50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
ร้อยละ 21 – 30 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลโครงการบริหารการเงินพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โรงเรียนวัดมหาการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เพศ  ชาย  หญิง 
ต าแหน่ง  ผู้บริหาร  คร ู   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
   
ส่วนที่ 2 การประเมินผลโครงการ 
กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 การด าเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์       

2 การประชาสัมพันธ์โครงการ      

3 ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ      

4 ได้รับความรู้จากการด าเนินโครงการ      

5 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
     

6 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยภาพรวม      
 

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 
 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม 

 

 
 
 
 

     
 
 

 
 


