
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒563 

 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาระบบงานการเงนิ บัญชี พัสดุและการบัญชี 

 
 

 
 
 

 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   

อำเภอวังวเิศษ  จังหวัดตรัง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 



 
บันทึกข้อความ 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ที ่............/2563 วันที่ ...12....  เดือน..ตุลาคม... พ.ศ. 2563 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน  บัญชี พัสดุและการบัญชี 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ข้าพเจ้า...นางสุพรรณี  สีนา....ตำแหน่ง...ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ....ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุและการบัญชี  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕63                   
เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 คือ  1. เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ 
       2. เพื่อควบคุม ป้องกันและกำกับติดตามดูแลการใช้เงินทุกประเภท 
       3. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน  
              4. เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
      5. เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ    
โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2562   ถึง  วันที่ 30 กันยายน  2563 

บัดนี้ โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุและการบัญชี   ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุและการบัญชี ตามแบบรายงานการ
ดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                    ลงชื่อ      
              (นางสุพรรณี  สีนา) 
                   ผู้รายงาน 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
.......................................................................................................................................................................................  

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

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

                       ลงชื่อ          
              (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุและการบัญชี จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพ การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผล
การดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  
บ้านเกาะเคี่ยม เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่น 
ต่อชุมชนต่อไป 
 
               กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

                                                   12 ตุลาคม  2563 



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  .....................................................................   ๑ 

คำนำ  ....................................................................................................................... ....................................   ๒ 

สารบัญ  ........................................................................................................................................................   ๓ 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  ...........................................................................................................   ๔ 

ภาคผนวก  .................................................................................................................... ................................   ๕ 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน  



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕63 
 
 

๑.  ชื่อโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี  พัสดุและการบัญชี 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ ข้อ (6) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ ข้อ (6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์           
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    1. นางสุพรรณี  สีนา    2. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 
    3. นางปริมภาพร  แกล้วกล้า   4. นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล 
    5. นางสุชาดา  ผลชอบ 
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

           5.1  เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ 
    5.2  เพื่อควบคุม ป้องกันและกำกับติดตามดูแลการใช้เงินทุกประเภท 
    5.3  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
           5.4  เพื่อวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
   5.5  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ    

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
6.1  มีคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุๆ ที่พอเพียงต่อการให้บริการ 
6.2  มีแผนการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม  ติดตามและการปฏิบัติงาน 
6.3  มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 
6.4  เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงิน ได้ร้อยละ 85 
6.5  การจัดทำบัญชีประเภทต่างๆ  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          6.2.1   ทำแผนการเบิกจ่ายแผนงานของเงินงบประมาณหมวดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

ตามระเบียบของงานการเงินและพัสดุทุกประการการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  พัสดุ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

  6.2.2  การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  พัสดุ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
  6.2.3  การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  มีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 
  6.2.4  การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2.5  การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน 
 
   



๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียนวัดเขาวิเศษและ
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

๘.  การดำเนินงาน 
8.1   วางแผนจัดทำโครงการระบบงานการเงินและพัสดุ 
8.2   จัดหาเอกสาร  คู่มือ ระเบียบการเงินและพัสดุมาศึกษาค้นคว้าและถือปฏิบัติ   
8.3   ประชุมชี้แจงโครงการระบบงานการเงินและพัสดุ 

 8.4  จัดระบบบัญชีการเงินของโรงเรียนทุกประเภท 
8.5  จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 
8.6  ปรับปรุงการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 

          4.7  นิเทศติดตามกิจกรรม 
      4.7  ประเมินผลโครงการระบบงานการเงินและพัสดุ 
      4.8  สรุปโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2562  – 30 กันยายน 2563  ณ  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ......32............  คน   

 ๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
            - 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ  

85 90 

        
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี  พัสดุและการบัญชี 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ....100...... 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ......100............ 

       อยู่ในระดับ        ดีมาก 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  2.34 – 3.๐๐ หมายถึง ระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย  1.68 – 2.33 หมายถงึ ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.00 – 1.67 หมายถึง ระดับ น้อย 



 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .................................................................. ....................................... 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ...........3,000.........บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ................303........บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ..............2,976......บาท 
 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ พัฒนาระบบงานการเงิน  บัญชี   พัสดุและการบัญชี มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการเงินพัสดุ และการบัญชีมีการกำหนดขั้นต้อน  อย่างเป็นระบบโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้ การบัญชีมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมกีารจัดสรรงบประมาณ เหมาะสมในการ
บริหารงานโครงการ   มีการประชุม วางแผนในการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมด้านการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ 

          2.  จุดควรพัฒนาของโครงการ 
........................................................................................... ....................................................................... 
..........-........................................................................................................................ .............................. 
..................................................................................................................................................................  

๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
.................................................................................... .............................................................................. 
.........-......................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................................................................................  

 
 

                         ลงชื่อ  

                (นางสุพรรณี  สีนา) 
             ผู้รายงาน 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุและการบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานอื่นๆ ประกอบการรายงานผล  (ตามที่ปรากฎในสารบัญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


