
 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ  น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการบริการและการประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่      กลยุทธ์ท่ี 1       กลยุทธ์ที่ 2       กลยุทธ์ที่ 3            กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน    มาตรฐานท่ี 1    มาตรฐานท่ี 2   มาตรฐานท่ี 3   
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวภัทธิยา  การมาสม 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 

2. เพื่อรวบรวมสารสนเทศน าเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการประชาสัมพันธ์ 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานท่ีปรากฏ 
เชิงปริมาณ : อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดเก็บ รวบรวม 
ให้บริการและเผยแพร่ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากร
และผู้สนใจ 

มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดเก็บ รวบรวม ให้บริการ 
และเผยแพร่ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 

เชิงคุณภาพ : สารสนเทศน าเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
บริหาร และการประชาสัมพันธ์ 

มีสารสนเทศน าเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหาร  
และการประชาสัมพันธ์ 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ....100......  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน    เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน …....2,000.… บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป......1,460.................บาท         คงเหลือ .........40..........บาท         ใช้เกิน..............-...........บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  .....-..................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  ...-................................................................................................ 
6. ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ)  

- รายงานระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน   – รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา 
- รายงานสารสนเทศโรงเรียน   – เอกสารข้อมูลน าเสนอโรงเรียนต่างๆ   

 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
  (.....นางสาวภัทธิยา  การมาสม.....)                 (นางวรรณลุ  จารุจิตร)                       (  นายถวัลย์  ศรีสุขะโต )                                                                  
  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                         แผนงานโรงเรียน         ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 15 ปี 
กลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ที่ 3         กลยุทธ์ที4่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐาน 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางประสิทธิ์  เมืองชมภู 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการ

เรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุก

คนมีความพร้อมท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ :   
นักเรียนได้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงร้อยละ 100 

 
 นักเรียนได้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาอย่างท่ัวถึง
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ : นักเรียนท่ีได้รับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีเลิศขึ้นไป 

นักเรียนท่ีได้รับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษามีความ
พึงพอใจในระดับดีเย่ียม 

สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ .....100..... ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน  จ านวน 1,189,756 บาท เงินรายได้  อื่นๆ   
งบประมาณท่ีใช้ไป...... 925,042.......บาท         คงเหลือ ......264,714...บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ   - 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)   - 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) ภาพกิจกรรม/แฟ้มสรุปยอดเงิน 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (นางประสิทธิ์  เมืองชมภู)                           (นางวรรณลุ   จารุจิตร)                   (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต)                      
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                แผนงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ       ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
                                                          
 
                                                         

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 



 

 



 



 

 



 



 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน    บริหารแบบมีส่วนร่วม 
โครงการ    พัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ท่ี 2         กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  2 
ตัวบ่งช้ีท่ี   2.1-2.2  
.ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวรรณลุ  จารุจิตร 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   
1.เพื่อสนับสนุนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสนองตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
2.เพื่อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ : โรงเรียนมีจ านวนโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษาทุกมาตรฐาน  ร้อยละ 100 

โรงเรียนมจี านวนโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาทุกมาตรฐาน  ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ : ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาทุก
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ...........  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน …5,000….บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป.............5,000..........บาท         คงเหลือ ...........0..........บาท         ใช้เกิน............-.............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  ...........................................-............................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .......................................-............................................................ 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) 
        เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 และเล่มสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2563 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (.นางวรรณลุ  จารุจิตร)                             (นางวรรณลุ  จารุจิตร)                      (  นายถวัลย์  ศรีสุขะโต )                                                                   
        ผู้รับผิดชอบโครงการ                                  แผนงานโรงเรียน               ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 

แผนงาน   ส่งเสริมและพฒันาการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
โครงการ   การเงินและบัญชี  
กลยุทธ์ที่   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐาน  2       
ตัวบ่งช้ีท่ี   2.5   
.ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางประสิทธิ์  เมืองชมภู และ นายชาตรี  รับพร  
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ    1.3 เพื่อจัดเก็บเอกสารด้านการเงินและบัญชี 

1.2 เพื่อจัดท าบัญชีรับ จ่ายเงินประเภทต่างๆ  1.4 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานท่ีปรากฏ 
เชิงปริมาณ : บุคลากรและนักเรียนได้รับบริการ 100% 
 

บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ : บริการได้รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

มีการจัดเก็บเอกสารการเงินถูกต้องและคล่องตัวใน 
การปฏิบัติงาน 

   สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ...........  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ  10 
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน  เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน   ……5,000…    บาท 
    งบประมาณท่ีใช้ไป.......................บาท      คงเหลือ .....................บาท         ใช้เกิน.........................บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ   งานการเงินเป็นงานเกี่ยวกับเอกสารและระเบียบทางราชการจึงท าให้เกิด 
     ความล่าช้า 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)   บริการให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ)   
  ค าแนะน า/แนวทาง ของ ส านักงานตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตมัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1  
     การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวต้องจ่ายตามโครงการท่ีมี โดยเน้นนักเรียนเป็นหลัก  
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (นางประสิทธิ์  เมืองชมภู)                        (นางวรรณลุ  จารุจิตร)                       (นายถวัลย์   ศรีสุขะโต) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                      แผนงานโรงเรียน                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับโรงเรียน) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพัสดุของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบงานพัสดุ 
ลักษณะของโครงการ  ใหม่           ต่อเนื่อง 
ด้านชาติ    ด้านท่ี1      ด้านท่ี2     ด้านท่ี3      ด้านท่ี4      ด้านท่ี5    ด้านท่ี6          
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ท่ี1  กลยุทธ์ที่2  กลยุทธ์ที3่  กลยุทธ์ท่ี4   กลยุทธ์ท่ี5 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่     มาตรฐานท่ี 1    มาตรฐานท่ี2    มาตรฐานท่ี 3   
ตัวบ่งชี้ที่    2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ   งานพัสดุโรงเรียน   
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ   ท่ัวไป         งบประมาณ       งานบุคคล 
1. วัตถุประสงค์   

1.1 เพื่อจัดระบบเอกสารงานพัสดุให้สามารถค้นหาได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.2 เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและบริการงานพัสดุโรงเรยีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงานท่ีปรากฏ 

เชิงปริมาณ : แฟ้มจัดเก็บเอกสารท่ีแบ่งเป็นหมวดหมู ่ มีแฟ้มจัดเก็บเอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 

เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากร ในสถานศึกษา ร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจ 

ครูและบุคลากร ในสถานศึกษา ร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจ 

     

    สรุปผลการดำเนินงาน   บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90     ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ………..  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ     เงินอุดหนุน    เงินรายได้   อื่นๆ    จำนวน  5,000  บาท 
    งบประมาณท่ีใช้ไป  4,970  บาท       คงเหลือ  30  บาท        ใช้เกิน..........-..........บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ  งานพัสดุเป็นงานเกี่ยวกับเอกสาร มีรายละเอียดต่างๆ มากมาย 
จึงทำให้เกิดความล้าช้าในการดำเนินการ 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  ควรมีเจ้าหน้าท่ีในการทำงานพัสดุโดยตรง เพื่อให้บริการ
ได้รวดเร็วมากขึ้น 
6. ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการดำเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ)   เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ลงช่ือ........................................รายงาน   ลงช่ือ.......................................           ลงช่ือ.......................................... 
     (นางสาวสุกานดา  แก้วกูล)               (.........................................)               (............................................)                                                                  
  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม         แผนงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ      หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 

........................................ 
(นายชนินทร์ คะอังกุ) 

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 


