
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 รอบ 6  เดือน (ต.ค. – ม.ีค.)       รอบ 6 เดือน (เม.ย. – ก.ย.) 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุ ประจ าปีการศึกษา 2562 

                   โครงการที่โรงเรียนด าเนินการเอง 

           โครงการที่หน่วยงานอื่นจัด และโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบระบบงาน การเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง               
และเป็นปัจจุบัน 
 2.3 เพ่ือพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง                
สัมพันธ์กัน 
 2.4 เพ่ือจัดท าทะเบียนสื่อและครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้เป็นปัจจุบัน  

 
3. เป้าหมาย (ถ้ามี) 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. ครูและบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณทุกคน 
ได้รับการพัฒนาระบบงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 

1. ครูและบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณทุกคน
ได้รับการพัฒนาระบบงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ               

2. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงาน การเงินและพัสดุได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงาน การเงินและพัสดุได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

3. ระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียน ถูกต้อง
ตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้  

4. ระบบงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน
ถูกต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

4. ระบบงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนถูกต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

5. มีข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนสื่อ-ครุภัณฑ์ที่เป็น
ระบบ พร้อมใช้งาน 

5. มีข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนสื่อ-ครุภัณฑ์ที่เป็นระบบ 
พร้อมใช้งาน 

6. มีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดี ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดี ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น การอบรม   ศึกษาดูงาน การเข้าค่าย อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการ เสนอโครงการ 1. จัดท าโครงการ เสนอโครงการ 
2.ประชุมวางแผนคณะท างาน/วางแผนการจัดกิจกรรม 2.ประชุมวางแผนคณะท างาน/วางแผนการจัดกิจกรรม 
3.จัดท าปฏิบัติงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมการประชุมอบรมครูฝ่ายงบประมาณ 
         - ค่าลงทะเบียนการอบรม 
         - ค่าวัสด ุ
   3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
        - งานตรวจสอบการเงินทกุครั้งที่มีการ รับ – จ่าย 
       - งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปงีบประมาณ 
3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพสัดุ 
       - งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง-งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

3.จัดท าปฏิบัติงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมการประชุมอบรมครูฝ่ายงบประมาณ 
         - ค่าลงทะเบียนการอบรม 
         - ค่าวัสด ุ
   3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
        - งานตรวจสอบการเงินทกุครั้งที่มีการ รับ – จ่าย 
       - งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปงีบประมาณ 
3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพสัดุ 
       - งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง-งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4.วิเคราะห์ /สรุปผลการจัดท าโครงการ 4.วิเคราะห์ /สรุปผลการจัดท าโครงการ 
5.รายงานผลการจัดท าโครงการ 5.รายงานผลการจัดท าโครงการ 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………....-...........…………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………........................................…………….. 
 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณตามโครงการ   4,000   บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง          -   บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….............4,000...………. บาท 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนด 

ในการด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1. จัดท าโครงการ เสนอโครงการ ต.ค.2562 ต.ค.2562 
2.ประชุมวางแผนคณะท างาน/วางแผนการจัดกิจกรรม ต.ค.2562 ต.ค.2562 

3.จัดท าปฏิบัติงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมการประชุมอบรมครูฝ่ายงบประมาณ 
         - ค่าลงทะเบียนการอบรม 
         - ค่าวัสด ุ
   3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
        - งานตรวจสอบการเงินทกุครั้งที่มีการ รับ – จ่าย 
       - งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปงีบประมาณ 
3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพสัดุ 
       - งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง-งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

4.วิเคราะห์ /สรุปผลการจัดท าโครงการ มี.ค. 2563 มี.ค. 2563 
5.รายงานผลการจัดท าโครงการ มี.ค. 2563 มี.ค. 2563 

กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ………………………………-…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................……….. 
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7.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน การเงินและพัสดุ              
ได้ถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    

1. ระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียนถูกต้อง
ตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ระดับดีมาก 
2. ระบบงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนถูกต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กันระดับดีมาก 
3. มีข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนสื่อ-ครุภัณฑ์ที่เป็นระบบ 
พร้อมใช้งานระดับดี 
4. มีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดี ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพระดับดี 

  
ผลสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ จากการจัดโครงการดังกล่าว ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้   
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด              
ต่อโรงเรียน 
 

8. ปัญหา/อุปสรรค 

 ไม่มี 

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ไม่มี 
 
 
 
            (ลงชื่อ)…………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                               (นางรุ่งรัตน์  ชูมณี) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการพัฒนาระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
ชาย 3 13.04 
หญิง 20 86.96 
รวม 23 100.00 

 
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการโครงการพัฒนาระบบงาน
การเงินบัญชีและพัสดุ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 2, 3, 4 
 การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (X) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.49 - 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับพึงปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับพึงน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 3.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับพึงน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ความพึงพอใจต่อโครงการโครงการพัฒนาระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปร้อยละและค่าเฉลี่ย โครงการโครงการพัฒนาระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุ : ครู 

ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน 
การเงินและพัสดุได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

89.96 13.04 - - - 4.87 มากที่สุด 

2 ระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ               
เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

89.96 13.04 - - - 4.87 มากที่สุด 

3 ระบบงานการเงิน บัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

4 มีข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนสื่อ-
ครุภัณฑ์ที่เป็นระบบ พร้อมใช้งาน 

78.26 21.74 - - - 4.78 มากที่สุด 

5 มีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่อยู่ใน
สภาพดี ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

82.61 17.39 - - - 4.83 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 88.16 16.30 - - - 4.87 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 2.1 พบว่า ข้อ 3 ระบบงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนถูกต้องสอดคล้อง   

สัมพันธ์กัน มีระดับคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5.00 และข้อที่มีระดับคะแนนความพึงพอใจ
รองลงมา คือ ข้อ 1 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน การเงินและพัสดุได้
ถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และข้อ 2 ระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.87 และข้อที่มีระดับคะแนนพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ ข้อ 5 มีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.78               
และเมื่อคิดโดยภาพรวมพบว่า การด าเนินโครงการโครงการพัฒนาระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุ ในครั้งนี้               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ซึ่งถือว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการโครงการพัฒนาระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    ชาย      หญิง 
2. สถานภาพ  คร ู      บุคลากรทางการศึกษา 
 
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ  
 โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือ ตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเกณฑ์ตัดสิน
ความส าเร็จของโครงการโครงการพัฒนาระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุ ในแต่ละข้อ โดยมีน้ าหนักคะแนน 
ดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจ 
ระดับ คะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  ระดับ คะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับ คะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  ระดับ คะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับ คะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด  

ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความพึงพอใจ (ร้อยละ) ระดับ 

ความพึง
พอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้               
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน การเงิน
และพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบ และ                  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

      

2 ระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

      

3 ระบบงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน
ถูกต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

      

4 มีข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนสื่อ-ครุภัณฑ ์                  
ที่เป็นระบบ พร้อมใช้งาน 

      

5 มีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี 
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

 
 
 

*ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ** 
 

 


