
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รายงานโครงการจดัทำแผนการใชเ้งินงบประมาณ 

ประจำปี 2562 
 

 

      นางสาวภสันนัท ์ เรอืนอนิทร ์นางสาวภทัรฐณิีพร  พงษว์สิวุรรณ์  
และนายธวชัชยั ภวูสษิฐพ์งษา 

โรงเรยีนอนบุาลวดัลกูแกประชาชนทูศิ 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา กาญจนบรุ ีเขต 2  

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 



แผนงาน    บริหารงานแผนและสารสนเทศ 
โครงการ  จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 
ลักษณะโครงการ ใหม ่ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  3 และ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์ นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงษา 

นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์  
1. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานงบประมาณในปัจจุบันได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก  ซึ่งปัจจุบันเป็นงานที่มีรายละเอียด
สลับซับซ้อนยุ่งยากหลายชั้น  มีกฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตาม  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีที่จะต้องปฏิบัติตามอยู่
ตลอดเวลา  ดังนั้น  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร  
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามโครงการในปีงบประมาณ  2562  ให้สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต 

2.1.1  เพื่อให้แผนปฏิบัติการเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.2  เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
2.1.3  เพื่อเป็นการระดมความคิดของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ 
2.1.4  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
2.1.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
2.1.6  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2.1.7  เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การจัดการศึกษาและการบริหารสินทรัพย์ 

2.2  ผลลัพธ ์
2.2.1  ได้แผนปฏิบัติการที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2.2  มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
2.2.3  มีการระดมความคิดของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ 
2.2.4  มีการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
2.2.5  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
2.2.6  มีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2.2.7  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การจัดการศึกษาและการบริหารสินทรัพย์ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

บุคลากรร้อยละ 80 ในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  มีแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณ 
2562  และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.1 ด้านคุณภาพ 
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  เกิดการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ  



 
4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  รวบรวมข้อมูล ตุลาคม  2561 - นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

2.  ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  2561 - ผู้อำนวยการโรงเรียน 

3.  แต่งตั้งคณะทำงาน ตุลาคม  2561 - ผู้อำนวยการโรงเรียน 

4.  ประสานงานกับแผนงาน/

โครงการ 

ตุลาคม  2561 - นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์  

และคณะครูทุกท่าน 

5.  เสนอโครงการและงบประมาณ

เพ่ือขออนุมัติ 

ตุลาคม  2561 - นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

6.  ดำเนินงานตามโครงการ 

6.1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ  2562 

6.2 แผนพัฒนาสถานศึกษา  4  ปี  

พ.ศ.  2562 - 2565 

6.3 แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

6.4   แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

ตุลาคม  2561 52,149 นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์  

และคณะครูทุกคน 

7.  ติดตามผลการดำเนินงาน มีนาคม  2562, 

กันยายน  2562 

- นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

8.  ประเมิน/สรุป/เสนอข้อมูล มีนาคม  2562, 

กันยายน  2562 

- นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม  2561  ถึง  30  กันยายน  2562 
6.  งบประมาณ  จำนวน  52,149  บาท   
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

  



 

8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. เพ่ือให้แผนปฏิบัติการเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

2. เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

3. เพ่ือเป็นการระดมความคิดของบุคลากรให้มีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

4. เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

6. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

7. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
การจัดการศึกษาและการบริหารสินทรัพย์ 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. คณะครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
เป็นไปอย่างเรียบร้อย  เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงบประมาณ 

2. สามารถบริหารงบประมาณตามแผนถูกต้องรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการบริหารงบประมาณ 
4. การบริหารจัดการมีกระบวนการ ขั้นตอนชัดเจนสอดคล้องกับนโยบาย ลดความเสี่ยง 

5. การจัดทำเอกสาร หลักฐาน ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

6. มีข้อมูลที่ถูกต้อง  สมบูรณ์ไปจัดทำต้นทุนผลผลิต 

  



 
 

      ลงชื่อ ..................................................  ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางสาวภัสนนัท์  เรือนอินทร์) 
 
                                                   ลงชื่อ ..................................................  ผู้เสนอโครงการ 
               (นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงษา) 
 
                                                   ลงชื่อ ..................................................  ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์) 
 
      ลงชื่อ ...................................................  ผู้ให้ความเห็นชอบ 
               (นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์) 
                 หวัหน้างานบริหารงานแผนและสารสนเทศ 
 
      ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
  



 
ปฏิทินการวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม 

โครงการจัดทำแผนการใช้เงนิประจำปี  2562 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ 
ตุลาคม  2561 ชี้แจงให้คณะครูนักเรียนเข้าใจในโครงการจัดทำ

แผนการใช้เงินประจำปี 

นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

 

ตุลาคม  2561 เสนอโครงการต่อที่ประชุม นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

 

ตุลาคม  2561 การวางแผนดำเนินการ นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

 

ตุลาคม  2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ผู้อำนวยการ  
ตุลาคม  2561 ประชุมชี้แจงโครงการ นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  

นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

 

พฤศจิกายน 2561 ดำเนินตามโครงการ นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์  
และคณะครูทุกคน 

 

พ.ย.61 – ก.ย. 62 นิเทศ กำกับ ติดตาม นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

 

กันยายน  2562 รายงานผลการปฏิบัติ นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

 

กันยายน  2562 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

 

 
 

                                                    ลงชื่อ                                  ผู้รับผิดชอบ 
             (นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์) 
             ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

  



 
 

          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
ที่         /2561  วันที ่   1   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
เรื่อง  ขออนุญาตจัดโครงการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  2562 
 

 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์  
ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบโครงการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  2562   ซึ่งจะดำเนินการจัด
โครงการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  2562   ในวันที่  29 - 31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ตั้งแต่
เวลา 08.30-16.30 น.    เป็นต้นไป   
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
                      

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

             (นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์) 
                   หัวหน้าโครงการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประจำปี 
        โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
         

  



 
  

          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
ที่         /2561  วันที ่   8   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
เรื่อง  ขอความอนุมัติใช้เงินโครงการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  2562 

 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์    
ดำเนินการโครงการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  2562  โดยได้ดำเนินการในวันที ่  29 - 31               
เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561   เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จึงขออนุมัติ
เบิกงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติเป็นจำนวนเงิน  21,600  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการดังนี้ 
 

  1.ค่าที่พัก    รวมเป็นเงิน  14,400  บาท 
    2.ค่าอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 7,200 บาท 
   
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
                      

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

           (นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์) 
                  หัวหน้าโครงการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประจำปี 

                                   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
         

หมายเหตุ  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2562  โครงการจัดทำแผนการใช้เงินประจำปี  มีงบประมาณ   
52,149 บาท 

  



 
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

1. ผู้รายงาน นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์ นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์ และนายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
ตามคำสั่งที่ 109/2561 ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 

2. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2562 
3. ชื่อกิจกรรม - 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  ผลผลิต 

1.1  เพื่อให้แผนปฏิบัติการเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

1.3  เพื่อเป็นการระดมความคิดของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ 

1.4  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

1.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

1.6  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

1.7  เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การจัดการศึกษาและการบริหารสินทรัพย์ 

2.  ผลลัพธ์ 
2.1  ได้แผนปฏิบัติการที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

2.3  มีการระดมความคิดของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ 

2.4  มีการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

2.5  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

2.6  มีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

2.7  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การจัดการศึกษาและการบริหาร 
5. เป้าหมายโครงการ 
ด้านปริมาณ 

บุคลากรร้อยละ  80  ในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  มีแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณ  2562  
และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ด้านคุณภาพ 

บคุลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  เกิดการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ 
  



 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
เป็นไปอย่างเรียบร้อย  เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงบประมาณ 

2. สามารถบริหารงบประมาณตามแผนถูกต้องรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการบริหารงบประมาณ 
4. การบริหารจัดการมีกระบวนการ ขั้นตอนชัดเจนสอดคล้องกับนโยบาย ลดความเสี่ยง 

5. การจัดทำเอกสาร หลักฐาน ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

6. มีข้อมูลที่ถูกต้อง  สมบูรณ์เพ่ือนำไปจัดทำข้อมูลสารสนเทศใช้ในการวางแผนงบประมาณ 

7. วันที่รายงาน  30  กันยายน  2562 
8. ระยะเวลาดำเนินงาน 1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562 
9. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

9.1 ด้านประสิทธิภาพ 
9.1.1 การดำเนินงานด้านเวลา 

   ตามเวลาที่กำหนด             เรว็กว่ากำหนด           ช้ากว่ากำหนด 
9.1.2 บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 

   เพียงพอ                             ไม่เพียงพอ      
9.1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 

   เพียงพอ                             ไม่เพียงพอ      
9.1.4 งบประมาณของโครงการ 
งบประมาณจำนวน    52,149  บาท 
ใช้งบประมาณไป      21,600  บาท 
คงเหลือ         30,549-     บาท 

สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

9.2 ด้านประสิทธิผล 

9.2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้ 

  บรรลุวัตถุประสงค์     ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

9.2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย ได้ร้อยละ 80  

  สูงกว่าเป้าหมาย               เท่ากับเป้าหมาย           ต่ำกว่าเป้าหมาย 

  



9.3 วิธีการดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  รวบรวมข้อมูล ต.ค. 2561  นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  

นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

2.  ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. 2561  นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

3.  แต่งตั้งคณะทำงาน ต.ค. 2561  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
4.  ประสานงานกับแผนงาน/โครงการ ต.ค. 2561  นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  

นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   
และคณะครูทุกคน 

5.  เสนอโครงการและงบประมาณเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 2561  นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

6.  ดำเนินงานตามโครงการ 
 6.1  การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 

ต.ค. 2561  นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   
และคณะครูทุกคน 

 6.2  การคำนวณต้นทุนผลผลิต ก.ย.2562  นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

7.  ติดตามผลการดำเนินงาน ก.ย.2562  นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

8.  ประเมิน/สรุป/เสนอข้อมูล ก.ย.2562  นางสาวภัสนันท ์ เรือนอินทร์  
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

 
สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

  มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)    ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
10. การประเมินตามหลัก “ Balanced scorecard” BSC ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 

10.1 ด้านผู้รับบริการ 
บุคลากรร้อยละ 80  ในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  มีแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณ  2560  

และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  



 

10.2 ด้านกระบวนการภายใน 
 10.2.1 การวางแผนโครงการ 

  มี      ไม่มี 
10.2.2 การมอบหมายงาน 

  มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ประจำปีงบประมาณ  2562   

  ไม่มีคำสั่ง 
  อ่ืนๆ 

 10.2.3  กิจกรรมดำเนินงานตามโครงการ 
  ครบทุกกิจกรรม    ไม่ครบทุกกิจกรรม 

10.2.4 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม 
  มี      ไม่มี 

10.2.5 การรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม 
  มี       ไม่มี 

10.2.6.1.1 การนำผลการประเมินโครงการไปใช้ 
  มี      ไม่มี 

10.2.6.2 ด้านงบประมาณ งบประมาณของโครงการนี้ ได้รับงบประมาณ 
  เงินอุดหนุน     เงินรายได้สถานศึกษา 

 
11. ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 

11.1 การเรียนรู้จากการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

บุคลากรร้อยละ  80  ในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  มีแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณ  2562  

และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

11.2 การพัฒนาการดำเนินโครงการ 

          มีการประชุม วางแผน ตรวจสอบโครงการตลอดปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง   

12. ปัญหา/อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

13. ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

  



 
ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน 

                  ( นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์ ) 
                     วันที่  23  กันยายน  2562 
 

                                                        ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน 
              ( นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์ ) 
                    วันที่  23  กันยายน  2562 
 

                                                        ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน 
                    ( นายธวชัชัย  ภวูสิษฐ์พงศา) 
                    วันที่  23  กันยายน  2562 
 
ความคิดเห็นหัวหน้างานบริหารงานและสารสนเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                 ลงชือ่........................................................  
                                 (นางสาวนิภา   มหาโชติ) 
                                หัวหน้างานบริหารงานแผนและสารสนเทศ 
 
ความคิดเห็นหัวหน้างานบริหารงานและสารสนเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                 ลงชือ่........................................................  
                                 (นางสาวนิภา   มหาโชติ) 
                                หัวหน้างานบริหารงานแผนและสารสนเทศ 
 
ความเห็นของผู้บริหาร 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                 ลงชือ่........................................................  
               ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
  



 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

ภาพประกอบรายงานโครงการจัดทำแผนการใช้เงนิประจำปี  2562 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

ภาพประกอบรายงานโครงการจัดทำแผนการใช้เงนิประจำปี 2562 (ต่อ) 

 



 
 
 
 
  เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
1   หมายถึง  เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ   0  -  49  (% ของงานหรือค่าเฉลี่ย 1.74 ของระดับคุณภาพ) ต้องปรับปรุง 
2   หมายถึง  เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ  50 ถึง74  (% ของงานหรือค่าเฉลี่ย 1.75-2.74 ของระดับคณุภาพ) พอใจ 
3   หมายถึง  เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ  75 ถึง 89 (% ของงานค่าเฉลี่ย      2.75-3.49 ของระดับคณุภาพ) ระดับดี 
4   หมายถึง  เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ  90  ขึ้นไป (% ของงานค่าเฉลี่ย      3.50-4.00 ของระดับคณุภาพ) ระดับดีมาก 
 

คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  /  ลงในช่องคะแนนตามความเห็นของท่าน 
 

ที ่ รายการประเมิน 

จำนวน
คนที่
ตอบ

แบบสอ
บถาม 

ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 

1 
ด้านความพึงพอใจ 
ท่านพอใจในผลสำเร็จของงาน / โครงการตามเป้าหมายที่กำหนด 
ในระหว่างการดำเนินงาน มีเหตุการณด์ังต่อไปนี้ เกดิขึ้น 

     

 1.1   ความเหมาะสมของแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
60 0 

(0.00) 
5 

(8.33) 
5 

(8.33) 
50 

(83.33) 

 1.2   การจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปีเป็นไปอย่างเรยีบร้อย 
60 0 

(0.00) 
1 

(1.67) 
9 

(15.00) 
50 

(83.33) 

 
1.3   ความร่วมมือของผู้ร่วมงานหรือการทำงานเป็นทีมในการจัดทำ
แผนปฏิบัต ิ

60 0 
(0.00) 

2 
(3.33) 

9 
(15.00) 

49 
(81.67) 

 1.4  การใช้จ่ายเงินท่ีได้รับจดัสรรถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
60 0 

(0.00) 
6 

(10.00) 
22 

(36.66) 
32 

(53.33) 

 1.5   ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา 
60 0 

(0.00) 
4 

(15.00) 
5 

(8.33) 
51 

(85.00) 

2 
ด้านความสำเร็จของงาน 
2.1  ผลการดำเนินงาน สนองตามนโยบาย สพฐ.  และนโยบายของโรงเรียน 

 
60 

 
0 

(0.00) 

 
3 

(5.00) 

 
5 

(8.33) 

 
52 

(86.67) 

 
2.2  ผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏบิัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

60 0 
(0.00) 

2 
(3.33) 

10 
(16.67) 

48 
(80.00) 

 
2.3  ผลการดำเนินงานเป็นท่ีประจักษ์ในระดับการนำผลการประเมนิไป
ปรับปรุง  และพัฒนาการในการจดัทำแผนในปีต่อไปเพียงใด 

60 0 
(0.00) 

3 
(5.00) 

3 
(5.00) 

54 
(90.00) 

รวม (คะแนน) 1,594 

ค่าเฉลี่ย 3.80 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

แบบสรุปประเมินความพึงพอใจ 
โครงการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 

ประจำปี  2560 



 


