
บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา   ต าบลบ้านเชียง   อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
ที…่…………………………            วันที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง รายงานผลการกรอกข้อมูลระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลโครงการพัฒนา
ระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา  ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓) ผ่านเว็บไซต์ e-budget ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐  ตลุาคม ๒๕๖๓ นั้น  บัดนี้ งานการเงินได้กรอกข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงขอรายงานผลดังกล่าวตามรายละเอียดแนบเรียนมา
พร้อมนี้แล้ว 
    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

                                         (ลงชื่อ) 
                   (นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์) 

                                                                                 เจ้าหน้าที่การเงิน         
    

 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

              ตรวจสอบแล้ว.......................................   
 
(ลงชื่อ)…………………………………..…... รองผู้อ านวยการฯ 

               (นายไพบูลย์  พุทธรักษ์)                            
 

 
ค าสั่ง 
         -  ทราบ 
         - .................................................................. 
          
     ว่าที่ร้อยตรี 
                     (สมบัติ  เกิดเพชร)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา           
 

 







 

  





 

  



 



รายงานผลการด าเนินงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

********************************************************************** 
๑.ชื่อ โครงการ/กิจกรรม 
 ก ากับติดตาม  ตรวจสอบการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา   
ระยะเวลาในการด าเนินการ  ตุลาคม  2562 ถึง กันยายน 2563 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์    สรุปรายงานเมื่อ   กันยายน  2563 
 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ  มีโครงสร้าง
การบริหารงานประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานงบประมาณฯ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล  การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2563  เพ่ือให้การจัดการศึกษา
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  สนองนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และนโยบายของ
โรงเรียน งบประมาณจัดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  สามารถ
ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  ซึ่งงานบริหารงบประมาณ  ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ 
อ านวยความสะดวก เพ่ือให้การบริหารจัดการของงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ โปร่งใส  ตรวจสอบได้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ภารกิจการ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้    
 

วัตถุประสงค์  
    ๑. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณบริหารงานกลุ่มงาน 
                 ๒. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานการเงิน การบัญชี พัสดุ สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
    ๓. เพ่ือพัฒนางานการบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   ๔. เพ่ือจัดระบบการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ 
 

เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ  (ระบุจ านวน) 

1.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละ  ๑๐๐ 
  ด้านคุณภาพ  (บรรยายถึงคุณภาพที่ได้) 
    ๑.๑ งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจ่ายตาม                        
แผนปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 



    ๑.๒ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

วิธีด าเนินการ  (กิจกรรม/การด าเนินงาน) 
๑. น าเสนอโครงการกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน  ค าสั่งโรงเรียน 
๒. ประชุมวางแผน  การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน PLC   
๓. ด าเนินการจัดโครงการตามตัวชี้วัด   
๔. น าเสนอโครงการแผนปฏิบัติการแก่คณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนปฏิบัติ 

การประจ าปี 
๕. ก ากับติดตามโครงการ/กิจกรรม ในระยะ ๖ เดือนแรกของปะงบประมาณ 
๖. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
๗. จัดท ารายงานสรุปโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
๒.  การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
    ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  อยู่ในระหว่างด าเนินการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
๓.  ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 
   สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ.........   เท่ากับเป้าหมายร้อยละ....๙0 .  ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ..... 
๔.  ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 
   สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ........    เท่ากับเป้าหมายร้อยละ. ๙๐    ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ..... 
๕.  จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 
   มากเกินไป     เหมาะสมดี     ยังต้องปรับปรุง 
๖.  ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการด าเนินการ 
   ได้รับความร่วมมือดีมาก   ได้รับความร่วมมือพอควร   ได้รับความร่วมมือน้อย 
๗.  งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 
   ดี      พอใช้     ต้องปรับปรุง 
๘.  สถานที่ใช้ในการด าเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด 
   มาก     ปานกลาง     น้อย 
๙.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ตามท่ีระบุไว้ในแผน    เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน   ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน 
๑๐.  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ (ระบุ) 
   เงินอุดหนุน................บาท   เงิน บ.กศ................... บาท   เงินอ่ืน ๆ ...........บาท 
1๑. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง (ระบุ) 
   สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1๒. เครื่องมือประเมินความส าเร็จของงาน (โปรดแนบมาด้วย) 
   แบบประเมินผล    แบบสังเกต     ผลการประชุมสรุปงาน 
1๓. ปัญหาและอุปสรรค 



   กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 
   ขาดการประสานงานระหว่างคณะด าเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานขัดข้อง/ท างานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ 
   ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม/งาน/โครงการ 
เนื่องจาก  การด าเนินงานของกิจกรรมประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า-๑๙ ท าให้การปฏิบัติงาน
ตามโครงการที่วางไว้มีการปรับเปลี่ยนไปตามข้อก าหนดของจังหวัด  เพ่ือเฝ้าระวังการกระจายของโรค  โครงการ
บางโครงไม่ได้ด าเนินไปตามแผน 
  
1๔. สรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
          ๑๔.๑  การด าเนินงานตามแผนงาน  กิจกรรม  โครงการที่แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบต้องปรับเปลี่ยน
กิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
 ๑๔.๒ เพ่ิมโครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-๑๙  
 ๑๔.๓ จดัท าโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในพร้อมในการสอน
ให้เพียงพอ 
1๕. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการแล้ว ควรด าเนินกิจกรรม/งาน/โครงการนี้  ในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่ 
อย่างไร  
  ๑๕.๑  ควรด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบแผนการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 
 
 
     ลงชื่อ......................... ............................ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน 
               (นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์) 
 

 




