
                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ                                

ที่                /2562 วันที่     30   กันยาน 2562  
เร่ือง    ขอรายงานโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
   

ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ 
และ นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ ด าเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศท่ีปฏิบัติบริหารราชการ ร้อยละ 80 ได้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานสนองนโยบายและรายงานข้อมูลได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ  
 บัดนี้การด าเนินโครงการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานโครงการตามเอกสารที่แนบมานี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

     (ลงช่ือ)................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์) 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปรายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
1. ผู้รายงาน นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ ตามค าส่ังท่ี 127/2561 ลงวันท่ี 28 เดือน กันยาน พ.ศ.2561 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ชื่อกิจกรรม - 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
2.1 ผลผลิต 

               เพื่อจัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารงานของส านักงาน  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและรวดเร็ว 
           2.2 ผลลัพธ ์

    จัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารงานของส านักงาน  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและรวดเร็วร้อยละ 90.00 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารงานท้ัง 4 ฝ่ายมีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
7. วันที่รายงาน  30 กันยายน 2562 
8. ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
9. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

9.1 ด้านประสิทธิภาพ 
9.1.1 การด าเนินงานด้านเวลา 

                       ตามเวลาท่ีก าหนด             เร็วกว่าก าหนด           ช้ากว่าก าหนด 
       9.1.2 บุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงาน 
                       เพียงพอ                             ไม่เพียงพอ      
                   9.1.3 วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
                       เพียงพอ                             ไม่เพียงพอ      
                    9.1.4 งบประมาณของโครงการ 
งบประมาณจ านวน   42,000.00   บาท       
 ใช้งบประมาณไป      29,744.00   บาท 
 คงเหลือ                 -   บาท 
                    สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
                       มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)              ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
 

9.2 ด้านประสิทธิผล 
9.2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมนี้ 

                      บรรลุวัตถุประสงค์                    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
        9.2.2 ประเมนิผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย  

 สูงกว่าเป้าหมาย                เท่ากับเป้าหมาย            ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
ได้ร้อยละ ......................................................... 
 
 



9.3 วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  รวบรวมข้อมูล ต.ค. 2561  นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ และ
นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 

2.  ประชุมช้ีแจงโครงการ ต.ค. 2561  นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ และ
นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 

3.  แต่งต้ังคณะท างาน ต.ค. 2561  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
4.  ประสานงานกับแผนงาน/โครงการ ต.ค. 2561  นายถาวร และคณะครูทุกคน 
5.  เสนอโครงการและงบประมาณเพื่อขออนุมัติ ต.ค. 2561  นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ และ

นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 
6.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.1  การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี 

ต.ค. 2561  นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์  
นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 
และคณะครูทุกคน 

6.2  การค านวณต้นทุนผลผลิต ก.ย.62  นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ และ
นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 

7.  ติดตามผลการด าเนินงาน ก.ย.62  นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ และ
นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 

8.  ประเมิน/สรุป/เสนอข้อมูล ก.ย.62  นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ และ
นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 

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

10.1  ด้านผู้รับบริการ 
บุคลากรร้อยละ 80 ในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  มีวัศดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน 

ต่างๆในรอบปีงบประมาณ  2562 และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

10.2 ด้านกระบวนการภายใน 
                     10.2.1 การวางแผนโครงการ 
                                        มี               ไม่มี 

         10.2.2 การมอบหมายงาน 
                             มีค าส่ัง ตามค าส่ังท่ี 127/2561 ลงวันท่ี 28 เดือน กันยาน พ.ศ.2561 

  ไม่มีค าส่ัง 
      อื่นๆ 

 10.2.3  กิจกรรมด าเนินงานตามโครงการ 
       ครบทุกกิจกรรม             ไม่ครบทุกกิจกรรม 

10.2.4 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม 
                       มี                         ไม่ม ี
 

10.2.5 การรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม 
        มี                   ไม่มี 
 



10.2.6 การน าผลการประเมินโครงการไปใช้ 
                                        มี                   ไม่มี 

10.2.7 ด้านงบประมาณ งบประมาณของโครงการนี้ ได้รับงบประมาณ 
        เงินอุดหนุน        เงินรายได้สถานศึกษา 
 

11. ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
11.1 การเรียนรู้จากการด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

บุคลากรร้อยละ 80 ในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
ต่างๆในรอบปีงบประมาณ  2562 และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

11.2 การพัฒนาการด าเนินโครงการ 
                      -   
12. ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ    ..............................................                  ลงช่ือ    .............................................. 
           (นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์)                            (นางสาวสุพัตรา กสิวัฒนาวุฒิ)   
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ           ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
         วันท่ี 20 กันยายน 2562                                วันท่ี 20 กันยายน 2562 
 

ความคิดเห็นหัวหน้างานบริหารงานและสารสนเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                 ลงช่ือ........................................................  
               ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


