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โครงการ  สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แผนงาน  กล ุมบริหารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ขอท่ี ๔ สพป.กทม. ขอท่ี ๖ โรงเรียน ขอท่ี ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานท่ี ๒ ตัวชี้วัดท่ี ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม           โครงการตอเน่ือง  
ผรัูบผิดชอบโครงการ   นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช และนายศุภโชค  เย็นรมไทร 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………… 
๑.หลักการและเหตผุล 

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ และ
(ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๔๕ ไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งไดบัญญัติไววา      
“การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสบิสองปท่ีรัฐ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” 
  ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเม่ือวนัที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒   ขออนุมัติต้ังงบประมาณเปนรายป   เพ่ือดำเนนิงาน
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจายดังนี ้
  ตามที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติกำหนดใหรัฐตองจัดใหบุคคลไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 
๑๒ ปโดยไมเก็บคาใชจายนั้น รัฐบาลที่ผานมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกลาวโดยไมเก็บคาใชจายเปนเวลา ๑๕ ป 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยขออนุมัติต้ังงบประมาณเปนรายปและขยาบขอบเขตการ
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแตละคณะมาเปนลำดับ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณาแลวเห็น
วา โดยท่ีเรื่องนี้สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของคณะรักษาความสงบแหงชาติและนโยบายปฏิรปูการศึกษา
ของรัฐบาล ท้ังสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สรางโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรมในสังคม แกปญหาความ
ยากจนตลอดจนสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคลองกับความตองการของประชาชน จึงสมควรยืนยัน
แนวทางดังกลาวและพัฒนาตอไปดวยการยกระดับจากการเปนโครงการตามนโยบายของแตละรัฐบาลใหเปนหนาที่
ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพ่ือเปนหลักประกันความย่ังยืนม่ันคง และเพื่อใหสามารถจัดงบประมาณ
สนับสนุนไดอยางตอเนื่อง 
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)   จึงไดดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกลาว        
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรบัโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 
๒.วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สำหรับรายการหนังสือ อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ภาครัฐจัดให 
๓.เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปรมิาณ 

   เพ่ือใหนักเรียนรอยละ๑๐๐ มีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สำหรับรายการหนังสือ อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผเูรียนท่ีภาครัฐจัดให 



๒๑๙ 

 

 

 
 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๓.๒.๑  ชวยลดภาระคาครองชีพและคาใชจายของผูปกครองในสวนท่ีรัฐใหการสนับสนุน 
 ๓.๒.๒  นักเรยีนมีความพรอมและโอกาสในการศึกษามากข้ึนจากการสนับสนุนของรัฐ  
ในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓.๒.๓  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.๓ ตัวชี้วัด 

๓.๓.๑ นักเรียนมีหนังสือเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใชใน
โรงเรียนอยางเพียงพอตอความตองการ 

๓.๓.๒ ครูและบุลากร ที่เกี่ยวของและนักเรียนปฏิบัติงานและเรียนไดตอเนื่อง   

๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

                         ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

                     พ.ศ. ๒๕๖๔                                      พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. 

๑. ข้ันวางแผน (Plan)  
- ประชุมวางแผนรวบรวมขอมูล - 
นำเสนอโครงการ  
- แตงต้ังผรูบัผิดชอบโครงการ 

            

๒. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
- ประชุมผูเกี่ยวของ แตงต้ัง  
  คณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย 
-ดำเนินจัดการเรียนการสอน 
-ดำเนินการจัดซื้อ/หา หนังสือเรียน 
-ดำเนินการจายคาอุปกรณ์การเรียน 
-ดำเนินการจายคาเคร่ืองแบบนักเรียน 

-ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   
 ผูเรียน ประกอบดวย 
 กิจกรรมเขาคายพุทธบุตร 
 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
 กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี 

            

๓. ข้ันตรวจสอบ(Check)  
- กำกับ ติดตาม และตรวจสอบผล    
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  การดำเนินงานเปน ระยะๆ  
- แกไขขอบกพรองทุกระยะ 
 
                         ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

     พ.ศ. ๒๕๖๔                         พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. 

๔. ข้ันปรับปรงุและพัฒนา (Act)  
- สรุปผลการดำเนินงาน  
- แกไขขอบกพรอง และปรับปรุงทั้ง 
  โครงการ เพื่อนำเสนอโครงการใน   
  ปถัดไป 

            

สถานท่ีดำเนินการ หองเรียนสายชั้นอนุบาลปท่ี ๑–๓และหองเรียนสายช้ันประถมศึกษาปท่ี๑–๖และหองเรียนพิเศษ  

๕.งบประมาณ  จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๕,๖๙๒,๘๒๘ บาท 

รายละเอียดการใชจายเงินงบประมาณ คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ 
-ดำเนินจัดการเรียนการสอน  
-ดำเนินการจัดซื้อ/หา หนังสือเรียน  
-ดำเนินการจายคาอุปกรณ์การเรียน  
-ดำเนินการจายคาเครื่องแบบนักเรียน 

๒,๐๙๙,๗๐๐.๐๐ 
๗๑๒,๒๖๘.๐๐ 
๔๘๙,๕๔๐.๐๐ 
๓๙๑,๓๒๐.๐๐ 

  

-ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ผเูรียน ประกอบดวย 
๑. กิจกรรมเขาคายพุทธบุตร 

นางสาวอุมาพร  บุญเปยก   
๒. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

นางสาวปรางค์ทิพย์  มวงออน 
๓. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนาร ี

นายวรเดช  สังวาลนอย 
๔. กิจกรรม ICT 

นางพงศธร  บุญชิต 
๕. กิจกรรมคายวิชาการ 

นางสาวปรียา  พุมมีจิตร 
 

 
 
 
 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 

  

รวมท้ังสิ้น ๕,๖๙๒,๘๒๘.๐๐ 
 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๑. ผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ ผูเรียนทุกคน

ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย ในการจัด
การศึกษาตั้งแตอนุบาลจนถึง การศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยางเทาเทียมกัน ผูเรียนไดรับ
การศึกษาตามมาตรฐานการ เรียนรูท่ี
หลักสูตรกำหนดและมี คุณภาพสูงข้ึน 

๑.การสอบถาม  
๒.ตรวจสอบเอกสาร 

๑.แบบสอบถาม  
๒.ตรวจสอบเอกสาร 

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

     นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรศรัย (กระจาง สิงหเสนี) ทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจาย          
ในการจัดการศึกษา ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบรอยละ ๑๐๐ 
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โครงการ  บริหารจัดการคาใชจายสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
แผนงาน  กล ุมบริหารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ขอท่ี ๔ สพป.กทม. ขอท่ี ๖ โรงเรียน ขอท่ี ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานท่ี ๒ ตัวชี้วัดท่ี ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม           โครงการตอเนื่อง  
ผรัูบผดิชอบโครงการ   นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช 

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนประสิทธิภาพของการจัดการ
บริหารจัดการคาใชจายดานการเงินและงบประมาณเพื่อจัดสรรเปนคาสาธารณูปโภคของโรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กร  
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โดยเปนการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาและการดำเนินงานของสถานศึกษา ใหสามารถดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ จั ดซ้ือ  จัดจางได 

ตามระเบียบพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดอยาง
ถูกตองตามระเบียบการใชจายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการใชจายงบประมาณประจำป 
๒.วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑  เพ่ือใหการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณคาสาธารณูปโภคของโรงเรียน ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒.๒  เพ่ือใหครูและบุคลากรของโรงเรียนไดรับการบริการการสนับสนุนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
มีระบบครบวงจร 
   ๒.๓  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กร  
๓.เปาหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

   ๓.๑.๑  เพ่ือใหการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณคาสาธารณูปโภคของโรงเรียน ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ไดรอยละ ๑๐๐ 
   ๓.๑.๒  เพ่ือใหครูและบุคลากรของโรงเรียนไดรับการบริการสนับสนุนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ   
มีระบบครบวงจรไดรอยละ ๑๐๐ 

๓.๒ เชิงคณุภาพ 

           ๓.๒.๑  โรงเรยีนมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใชชำระคาใชจายคาสาธารณูปโภค  
และสามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดตามระเบียบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๒๒๓ 

 

 

 ๓.๒.๒  ครูและบุคลากรของโรงเรียนไดรับการบริการสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒.๓  โรงเรยีนมีเงินงบประมาณเพ่ือใชจายเปนคาสาธารณูปโภคของโรงเรียนประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓.๓ ตัวชี้วัด 

๓.๓.๑ รอยละของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนไดรับการบริการ การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน อยางทั่วถึง 

๓.๓.๒ โรงเรียนมีเงินงบประมาณเพียงพอในการจายชำระคาสาธารณูปโภคประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ๓.๓.๓ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนไดรับการบริการสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางท่ัวถึง 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

                         ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. 

๑.ขั้นวางแผน(Plan) 
- รวบรวมขอมูลจากรายงานการใช
จายเงินคาสาธารณูปโภค
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
- แตงต้ังผรัูบผิดชอบและ
คณะทำงาน 

            

๒.ขั้นปฏิบัติ(Do) 
-คณะกรรมการดำเนินเสนอแผน
จัดต้ังเงินงบประมาณ 

            

๓.ขั้นตรวจสอบ(Check) 
-กำกับ ติดตาม และตรวจสอบผล
การใชจายระบบสาธารณูปโภคใน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพเนนการ 
ประหยัดลดคาใชจาย 

            

๔.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(Act) 
-สรุปผลการดำเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ 

            



๒๒๔ 

 

 

 
 

สถานท่ีดำเนินการ หองเรียนสายชั้นอนุบาลปท่ี ๑ – ๓ และหองเรียนสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ และ

หองเรียนพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสน)ี 

๕.งบประมาณ เงินอุดหนนุ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

รายละเอียดการใชจายเงินงบประมาณ คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ 
รายการคาสาธารณูปโภค 
- คาน้ำประปา 
- คาไฟฟา 
- คาโทรศัพท์ โทรสาร 
- คาใชบริการอินเตอร์เน็ต 
- คายานพาหนะสงหนังสือ สพป.กทม. 
 

 
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๕,๐๐๐.๐๐ 
๖๕,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 

รวม ๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐  
รวมท้ังส้ิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 

 

๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๑. รอยละของนักเรยีน ครูและบุคลากร 

ของโรงเรียนไดรับการบริการ การสนบัสนุน 
การจดัการเรียนการสอน อยางท่ัวถึง 
 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

๒. โรงเรียนมีเงินงบประมาณเพียงพอในการจาย
ชำระคาสาธารณูปโภคประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ใบแจงหนี้คาใชจาย คาสาธารณูปโภค 

๓. นักเรยีน ครู และบุคลากรของโรงเรียนไดรบั
การบริการสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางท่ัวถึง 
 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 



๒๒๕ 

 

 

๗.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ๗.๑ โรงเรยีนมีเงินงบประมาณในการบริหารจัดการคาใชจายสาธารณูปโภค เพ่ือดำเนินการจัดการบริการ  
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แกนักเรียน ครูและบุ คลากรของโรงเรียนอยางท่ัวถึง ตลอด
ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 ๗.๒ นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน ไดรับการบริการ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
 

  



๒๒๖ 
 

 

โครงการ  บริหารพัสดุและการเงินโรงเรียน 
แผนงาน  กล ุมบริหารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ขอท่ี ๔ สพป.กทม. ขอท่ี ๖ โรงเรียน ขอท่ี ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานท่ี ๒ ตัวชี้วัดท่ี ๒ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม           โครงการตอเน่ือง  
ผรัูบผิดชอบโครงการ นางสาวประภัสสร นรวรรณ และนายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ  
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ ่มเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ในหมวด ๘ ทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 
๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา  ๖๒  มุงเนนใหมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยางทั่วถึง  รวมท้ังจัดใหมี
การดูแลบำรุงร ักษา  ซึ่งเปนการสนองนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  และนโยบายของโรงเรียน  ซึ่งงานการเงินและพัสดุเปนหนวยงาน   ที่มีภารกิจหลักในการใหบริการ
อำนวยความสะดวก  และบริหารจัดการเกี่ยวจัดหา จัดซื้อ จัดจาง การเบิกจายงบประมาณ  ดังนั้น  เพื่อใหการ
บริหารจัดการของงานพัสดุ การเงิน และบัญชี  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ โปรงใส  ตรวจสอบได  จึงมีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองดำเนินการพัฒนาระบบ การบริหารงาน พัสดุ 
การเงิน และบัญชี เพื่อใหภารกิจการดำเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที ่ตั้งไว   เพื่อใหการดำเนินการทางการเบิกจายเงินจัดทำบัญชีและพัสดุเปน
มาตรฐานเดียวกัน เกิดความโปรงใสและมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนซึ่งจะชวยลดปญหาการทุจริตใน
ภาครัฐไดอีกทางหน่ึงตามหลักเกณฑและมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐกำหนด 
๒. วัตถุประสงค์  
  ๒.๑ เพื่อพ ัฒนาระบบการบริหารงานดานการเงินและดานพัสดุ ใหสามารถดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส และถูกตองตามระเบยีบของทางราชการ 
  ๒.๒ เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนและตรวจสอบการเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบที่
กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล 
   ๒.๓ เพ่ือใหโรงเรียนมีพัสดุเพียงพอตอความตองการ และถูกตองตามระเบียบราชการ 
๓.เปาหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑สถานศึกษาบริหารการเงินและพสัดุไดอยางมีประสิทธภิาพ รวดเร็ว โปรงใส และถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  ๓.๒.๒งาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจายไดตาม แผนปฏิบัติการ
ประจำป รอยละ  ๘๐ 
 



๒๒๗ 
 

 

 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.๒.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจายตาม  แผนปฏิบัติการ ได
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.๓ ตัวชี้วัด 
  ๓.๓.๑. การดำเนินงานและการบริหารงานการเงินและพัสดุถูกตองเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.๓.๒. บุคลากรครู นักเรียนไดมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ   ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนไดพัสดุท่ีมี
คุณภาพตามปกต  ิ

๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 
 

 
                 ระยะเวลา 
     กจิกรรม 
 

ปการศึกษา ๒๔๖๕ 
                  พ.ศ.๒๕๖๔                             พ.ศ.๒๕๖๕ 
พค
. 

มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. ผูรับผิดชอบ 

๑.การเตรียมและการวางแผน

ดำเนินงาน และแตงต้ัง

ผูรับผดิชอบและคณะทำงาน 

            นางสาวประภัสสร  นรวรรณ 

นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ 

นายเจษฎาภรณ  สุดานิช 

๒.ดำเนินการงานการเงิน พัสดุ ให

เปนปจจุบัน ถูกตอง 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี 

-กิจกรรมพัฒนาระบบเอกสาร

หลักฐานทางการเงินและบัญชี 

-กิจกรรมพัฒนาระบบบรหิารการ

เบิกจายใหมีประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผล 

๒.๒ งานพัสดุและครุภัณฑ 

-กิจกรรมจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ 

-กิจกรรมลงทะเบียนพัสดุคงเหลือ

และการถือครองครุภัณฑของ

โรงเรียน 

กิจกรรมการปรับปรุงซอมแซม

ครุภัณฑ 

-กิจกรรมดำเนินการตรวจสอบ

พัสดุประจำป 

             

 

นายเจษฎาภรณ  สุดานิช 

และนายศุภโชค  เย็นรมไทร 

 

 

 

 

นางสาวประภัสสร นรวรรณ 

นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ 

นางสาวประภากร อ่ำวิลัย 

นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ 

นางสาวพิมพพิชชา ฤทธ์ิมนตรี 



๒๒๘ 
 

 

 
                 ระยะเวลา 
     กจิกรรม 
 

ปการศึกษา ๒๔๖๕ 
                  พ.ศ.๒๕๖๔                             พ.ศ.๒๕๖๕ 
พค
. 

มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. ผูรับผิดชอบ 

๓.สรุปผลการเงิน พัสดุและ

ประเมินผลโครงการ 

            นางสาวประภัสสร นรวรรณ 

นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ 

๔.สรุปรายงานการดำเนินโครงการ             นางสาวประภัสสร นรวรรณ 

นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ 

สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๓๒๘,๕๑๓.๕๗ บาท 

รายละเอียดการใชจายเงินงบประมาณ คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสด ุ
๑.การเตรียมการวางแผนดำเนินงาน และแตงต้ังผูรับผิดชอบคณะทำงาน    

๒.ดำเนินการงานการเงิน พัสดุ ใหเปนปจจุบัน ถูกตอง 
๒.๑ งานการเงินและบัญช ี
      -วัสดุ อุปกรณ 
      -จัดทำเอกสาร 
๒.๒ งานพัสดุและครุภัณฑ 
๒.๒.๑ วัสดุ อุปกรณ 
         -กระดาษ ๗๐ แกรม 
         -หมึกโรเนียวและกระดาษไข 
         -อุปกรณทำความสะอาด 
         - จัดซื้อน้ำมนัรถยนต 
         - คาบริการทางดวน  
๒.๒.๒คาเอกสารงานพัสดุ 
         -กระดาษ เอ๔๘๐ แกรม ๒๐ รีม 
         -หมึกปริ้นเตอร ๓ ชุด 
๒.๒.๓กิจกรรมการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ 
        - ซอมบำรุงครุภัณฑ 
        - ซอมบำรุงรถยนต 
๒.๒.๔กิจกรรมดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำป 

  ๓๒๘,๕๑๓.๕๗ 

๓.สรุปผลการเงิน พัสดุและประเมินผลโครงการ    
๔.สรุปรายงานการดำเนินโครงการ    

รวมท้ังส้ิน ๓๒๘,๕๑๓.๕๗ 



๒๒๙ 
 

 

 
หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 
๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

๑. การดำเนินงาน และการบริหารงานการเงินและ
พัสดุถูกตองเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

-ตรวจสอบบัญชีรับ-จาย 
-ตรวจสอบเอกสาร 
การจัดซื้อจัดจาง 

แบบบันทึกการตรวจสอบ 

๒. บุคลากรครู นักเรียนไดมีสื่อ วัสดุ อุปกรณท่ีใชใน
การจัดการเรียนการสอนไดพัสดุที่มีคุณภาพ
ตามปกติ 

การสำรวจสอบถาม แบบสอบถาม 

๗.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ระบบการบริหารงานดานการเงินและดานพัสดุ  ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปรงใส และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

๗.๒ โรงเรียนมีพัสดุเพียงพอตอความตองการ และถูกตองตามระเบียบราชการ และครุภัณฑ 
ท่ีใชภายในโรงเรียนไดรับการซอมบำรุงและอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตามปกติ 
 



๒๓๐ 
 

 

โครงการ  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
แผนงาน  กล ุมบริหารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ขอท่ี ๔ สพป.กทม. ขอท่ี ๖ โรงเรียน ขอท่ี ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานท่ี ๒ ตัวชี้วัดท่ี ๒ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม           โครงการตอเน่ือง  
ผรัูบผิดชอบโครงการ นางพนารัตน์ จารีตพิทยา นายเจษฎาภรณ์ สุดานิชและ นางสาวประภัสสร นรวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ไดเนนการจัดการศึกษาโดยการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน
วิชาการ   ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป  ใหถึงระดับสถานศึกษา ทำใหสถานศึกษา
ไดรบัเงินงบประมาณในการบริหารจัดการมากย่ิงขึ้น  การบริหารงานการเงิน บัญชีและการพัสดุในสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ จึงเปนเรื่องสำคัญยิ่ง  และจำเปนตองมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อปองกันการทุจริตและ
การบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตามเปาหมายท่ีกำหนด    

การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือทางการบริหารที ่มีความสำคัญในการสอบทาน ทบทวนแ ละ
ประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศกึษา ในการปฏิบัติหนาที่ดานการเงินการบัญชี และพัสดุ ตลอดจน
การปฏิบัติงานอื่น ๆ วาดำเนินการเปนไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบตัิการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อใหความมั ่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคมุภายในดานการดำเนินงานที ่มี
ประสิทธผิล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื ่อถือได ทันเวลา และ
โปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคบัท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงาน 
           โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรยั( กระจาง สิงหเสนี ) จึงไดจัดทำโครงการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาขึ้น เพื่อควบคุมความเสี่ยงของการบริหารงานทั้ง ๔ ฝาย 
ไดแก กลุมบริหารงานวิชาการ  กลุมบรหิารงานงบประมาณ  กลมุบริหารงานบุคคล และ กลุมบริหารงานทั่วไป   
ตลอดจนตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณของสถานศึกษาใหมีการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร
แผนงานและระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมายของราชการ  
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการควบคุมการเงินที ่ดี ปองกนัการรั่วไหลและสูญหาย มีการดูแล 
ปองกันทรัพย์สินที ่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได และมีการใชทรัพยากร และงบประมาณอยางคุมคา 
ประหยัด  มีประสิทธิภาพ เกดิความโปรงใสทางการเงิน สามารถตรวจสอบได   
  ๒.๒  เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรและสงเสริมการทำงาน
เปนทีม รวมทั้งสรางเครือขายท่ีเขมแข็งเพ่ือระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
 



๒๓๑ 
 

 

 

๓.เปาหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑รอยละ ๘๐ ของระบบควบคุมภายในสถานศึกษามีระบบการควบคุมการเงินที่ดี ปองกันการ
รั่วไหลและสูญหาย มีการดูแล ปองกันทรพัย์สินที่รดักุมและสามารถตรวจสอบได มีการใชทรัพยากร และ
งบประมาณอยางคุมคา ประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใสทางการเงิน สามารถตรวจสอบได   
  ๓.๑.๒รอยละ ๘๐ ของบุคลากรมีการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานสงเสริม
การทำงานเปนทีม รวมทั้งสรางเครือขายท่ีเขมแข็งเพ่ือระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ เชิงคณุภาพ 
  ๓.๒.๑  สถานศึกษาไดรับการตรวจสอบการดำเนินงานดานการใชจายเงินงบประมาณอยางครบถวน
และไดรับคำปรึกษา แนะนำแนวทางการปฏิบัติอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมายของราชการ 
  ๓.๒.๒  สถานศึกษาสามารถบรหิารจัดการดานการเงิน  บัญชีและการพัสดุ ในเชิงคุณภาพเปนที่พอใจ 
ปฏิบัติหนาท่ีโดยความสุจริต  โปรงใส และตรวจสอบได   
  ๓.๓ ตัวชี้วัด 
  ๓.๓.๑  รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีความพึงพอใจการดำเนินงานดานการตรวจสอบภายใน 
  ๓.๓.๒ รอยละ ๙๐ ของบุคลากรในหนวยตรวจสอบภายในไดรับการพัฒนาความรูความสามารถดาน
การตรวจสอบภายในตามหลกัสูตรของกรมบัญชีกลาง   
  ๓.๓.๓ สถานศึกษา ไดรับการตรวจสอบการดำเนินงานดานการใชจายเงินงบประมาณถูกตอง 
ตามระเบียบ 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
                   ระยะเวลา 
     กิจกรรม 

ปการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔                         พ.ศ.๒๕๖๕ 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

๑.ประชุมวางแผน แตงต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน 
และขออนุมัติ 
 

           ฝายบริหารงานงบประมาณ 

นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 

 

๒.จัดทำแผนและดำเนินการ

ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ดานการใชจายเงิน

งบประมาณของสถานศึกษา 

            ฝายบริหารงานงบประมาณ 

นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 

นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช 
นางสาวประภัสสร นรวรรณ 
 



๒๓๒ 
 

 

 

 
                   ระยะเวลา 
     กิจกรรม 

ปการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔                             พ.ศ.๒๕๖๕ 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. ผูรับผิดชอบ 

๓.จัดใหบุคลากรของหนวย

ตรวจสอบภายในไดรับการ

พัฒนาความรูความสามารถ

ดานการตรวจสอบภายในตาม

หลักสูตรของ สพฐ.และ

กรมบัญชีกลาง 

           นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 

นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช 
นางสาวประภัสสร 
นรวรรณ 

๔.การรวบรวมขอมูลความ

เสี่ยงผลจากการดำเนินงาน

ของสถานศึกษา 

           นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

๕.สรุปรายงานผลการ

ดำเนินการควบคุมภายใน          

สง สพป.กทม. 

           นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นายณรงค์ น้ำดอกไม 

๖.สรุปรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 

           นางสาวสุนิษา  บัวสง 
นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

สถานท่ีดำเนินการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอดุหนุน (รายหัว) จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใชจายเงินงบประมาณ คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

๑.จัดใหบุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถดานการตรวจสอบภายในตามหลักสูตรของ สพฐ. 
และกรมบัญชีกลาง 

  ๔,๐๐๐.๐๐ 

๒.จัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน สง สพป.กทม. 
 -กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๒ รีมๆ ละ ๑๓๐ บาท 
 

  ๑,๐๐๐.๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๕,๐๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 



๒๓๓ 
 

 

 
 
๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

๑. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีความพงึพอใจ
ในการดำเนินงานดานการตรวจสอบภายใน 

๑. สอบถามความพึงพอใจ 
๒.ประเมินผลงาน 

๑. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๒. แบบรายงานผล 
การดำเนินงาน  
ตามแผนการควบคุมภายใน
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๒. รอยละ ๙๐ ของบุคลากรในหนวยตรวจสอบ
ภายในไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
ดานการตรวจสอบภายในตามหลักสูตรของ
กรมบัญชีกลาง 

๓. สถานศึกษา ไดรับการตรวจสอบการ
ดำเนินงานดานการใชจายเงินงบประมาณ
ถูกตองตามระเบียบ 

๗.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ สถานศึกษามรีะบบมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๗.๒สถานศึกษา มีการดำเนินงานดานการใชจายเงินงบประมาณถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
 ๗.๓ บุคลากรผูตรวจสอบภายในมีความรูความสามารถตามมาตรฐานตำแหนงการดำเนินงานอยาง
ถูกตอง   
 


