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โครงการ  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ  รหัสกลุ่มงาน   กง. 2-01 
กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ    แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่4.๒, 4.๓, ๔.๔, ๔.๕, ๖.๔, ๖.๖, ๖.๗ 
 ตัวชี้วัด 4.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างพอเพียงและเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค้านึงถึงความจ้าเป็นตามสภาพภูมิศาสตร์สภาพเศรษฐกิจและที่ตั้งของ
สถานศึกษาและความต้องการจ้าเป็นพิเศษส้าหรับผู้พิการ 
 ตัวชี้วัด 4.๓ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 ตัวชี้วัด 4.๔ ร้อยละ ๘๐ ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 4.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภทขนาดและพ้ืนที ่
 ตัวชี้วัด ๖.๔ ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต้าบล 
 ตัวชี้วัด ๖.๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ๖.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์, นางสาวปาณิสรา ค้ามูล, 

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์  
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ    ๒,๐๐๐  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน       
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเงินรายได้โรงเรียน   
(เงินนอกงบประมาณ) ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอและครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานการเงินและพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน เพ่ือบริการการเงินและ
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พัสดุ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่อาจเกิด
ขึ้นกับงานการเงินของหน่วยงาน จึงใช้หลักการการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืนให้ด้าเนินการตามกลยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ้าปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และรายงานงบ
ด้าเนินงาน และงบลงทุน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-budget) 

 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
  2.2 เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 เพ่ือการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้จัดท้าบัญชีการเงินและพัสดุประเภทต่างๆ ถูกต้อง ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 
  3.2.2  ร้อยละ 80 ของความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน   
  3.2.3  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.2.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้  
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.1.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
  3.1.2 มีแผนบริหารความเสีย่งไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  
  3.1.3 มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ   
  3.1.4 มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงิน   

 
4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
3 
 
 

 

ท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ประชุม/วางแผนงบประมาณ 
ด้าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
การเงิน 
  -จัดท้างบประมาณ (ค่าเอกสารจัดท้า) 
พัสด ุ

 
  
 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๓00 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ้านวยการ 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
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- ตรวจสอบพัสดุประจ้าปี 
- จัดจ้าหน่ายพัสดุ 

  
  

 
 

 
 

น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 
น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 
- จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์  
- จัดท้าทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน 

๕00 
๒00 

 
500 

 
 

น.ส.ปาณิสรา ค้ามูล 
น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ ์

4 รายงานงบด้าเนินงาน และงบลงทุน ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-budget) 

  
 

  
 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์

4 
5 

นิเทศ  ก้ากับ ติดตาม 
รายงานผลการด้าเนินงาน 

  
 

  
 

ผู้อ้านวยการ 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

รวม ๒,๐๐๐     
 

5. งบประมาณที่ใช้                           
      5.1 เงินงบประมาณ  จ้านวน     ๒,๐๐๐   บาท 
       5.2 เงินนอกงบประมาณ  จ้านวน            -        บาท 
                                        รวม        ๒,๐๐๐ บาท 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

๑ กระดาษ A๔/๘๐ แกรม ๑๐ รีม ๑๒๐ ๑,๒๐๐ 
๒ แผ่นสติกเกอร์ใส A๔ ๑ รีม ๒๐๐ ๒๐๐ 
๓ กระดาษปก A๔ สี /๑๒๐ แกรม (สีชมพู,สีเหลือง) ๒ รีม ๑๐๐ ๒๐๐ 
๔ กาวสองหน้าบาง ๐.๕ มม. ๔ ม้วน ๒๐ ๘๐ 
๕ คลิปหนีบด้าสองขา ๒๕ มม. ๒ กล่อง ๒๐ ๔๐ 
๖ คลิปหนีบด้าสองขา ๕๐ มม. (๒ นิ้ว) ๘ กล่อง ๑๐ ๘๐ 
๗ ลวดเสียบกลม ตราม้า No.1 ๑๐ กล่อง ๑๒ ๑๒๐ 
๘ ลวดเย็บ (ไส้แม็ก) No.35  ๕ กล่อง ๑๖ ๘๐ 

รวม ๒,๐๐๐ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต (Outputs) 
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้จัดท้าบัญชีการเงินและพัสดุประเภทต่างๆ

ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 

 
ร้อยละ 100 
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2. ร้อยละของความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน  
3. ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
4. ร้อยละของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
2. มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการ

ปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหาและ

ตรวจสอบ 
4. มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงิน 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

7.2 ระบบการบริการว่องไวและบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส 
7.3 ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา 
7.4 สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

  
 
 
 
 
        ( นางสาวพินทุสร   แสงเนตร ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ รหัสกลุ่มงาน  กง. ๒-02 
กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ    แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่4.๒, 4.๓, ๔.๔, ๔.๕, ๖.๔, ๖.๖, ๖.๗ 
 ตัวชี้วัด 4.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างพอเพียงและเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค้านึงถึงความจ้าเป็นตามสภาพภูมิศาสตร์สภาพเศรษฐกิจและที่ตั้งของ
สถานศึกษาและความต้องการจ้าเป็นพิเศษส้าหรับผู้พิการ 
 ตัวชี้วัด 4.๓ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 ตัวชี้วัด 4.๔ ร้อยละ ๘๐ ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 4.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภทขนาดและพ้ืนที ่
 ตัวชี้วัด ๖.๔ ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต้าบล 
 ตัวชี้วัด ๖.๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ๖.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ,  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ  ๑,600    บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 



180 
 

 
กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการใช้เงินประเภทต่างๆพอสมควร ทั้งจากเงินอุดหนุน 
และเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน (เงินนอกงบประมาณ) ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องมีการตรวจสอบภายในให้รัดกุม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การก้าหนดตัวบ่งชี้ การควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพ่ือควบคุมการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น การตรวจสอบภายใน และการจัดท้าต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่
จะท้าการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียน ตลอดจน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์เรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยด้าเนินตามกลยุทธ์การบริหารงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจ้าปีของโรงเรียนและระเบียบการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และ
การรายงานระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-budget) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  2.2 เพ่ือควบคุม ป้องกันและก้ากับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท 
  2.3 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งการเงินและพัสดุ 
  2.4 เพ่ือจัดวางระบบตรวจสอบภายในให้รัดกุม สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก้าหนดตัวบ่งชี้การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
  2.5 เพ่ือควบคุมการเก็บรักษาเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  2.6 เพ่ือควบคุมต้นทุนการผลิตของหน่วยงาน 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดท้าบัญชีประเภทต่างๆถูกต้อง ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ได้ทุกเมื่อ 
  3.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.1.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามท่ีก้าหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.2.1 สามารถจัดท้าระบบบัญชีประเภทต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และตรวจสอบระบบ
การเงิน การบัญชีและพัสดุได้อย่างรวดเร็ว 
  3.2.2 มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ  
  3.2.3 สามารถก้าหนดต้นทุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 



181 
 

 
กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
 
 
 
 
4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
3 
 
 
 
 
 

4 
5 

ท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ประชุม/วางแผนด้าเนินการ 
ด้าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
-ค่าวัสดุแบบพิมพ์และทะเบียนต่างๆ 
เพ่ือจัดท้าบัญชีคุมงบประมาณ 
- การรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์          
(e-budget) 
นิเทศ  ก้ากับ ติดตาม 
รายงานผลการด้าเนินงาน 

 
 
 
 

500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

500 
 

600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ้านวยการ 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์
 
 

ผู้อ้านวยการ 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

 รวม ๑,000     
 
5. งบประมาณที่ใช้  
  5.1 เงินงบประมาณ  จ้านวน 1,600 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ  จ้านวน           -       บาท 
   รวม    1,600 บาท 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑ กระดาษ A4/80g 7 รีม 120 840 
๒ กระดาษปกสี 120g (สีเขียว) ๑ รีม 120 120 
๓ ไส้แฟ้ม A4 2 แพ็ค ๒๕ 50 
๔ คลิปด้า No.108 1 กล่อง ๖๐ 60 
๕ แฟ้มแบบซอง ขนาด A4 10 ซอง 5 50 
6 เครื่องคิดเลข โอลิมเปีย GX120ST 1 เครื่อง 400 400 
7 กาวสองหน้าบาง ๐.๕ มม. 2 ม้วน ๒๐ 4๐ 
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8 คลิปหนีบด้าสองขา ๒๕ มม. ๒ กล่อง ๒๐ ๔๐ 
รวม 1,600 

   
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Output) 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดท้าบัญชีประเภทต่างๆถูกต้อง ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ได้ทุกเมื่อ 
2. ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ร้อยละของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. สามารถจัดท้าระบบบัญชีประเภทต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และตรวจสอบระบบ
การเงิน การบัญชีและพัสดุได้อย่างรวดเร็ว  
2. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 
3. สามารถก้าหนดต้นทุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

7.2 ระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียนเข้มแข็ง และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
7.3 ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา 
7.4 สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

  
 
 
 

          ( น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ  จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ้าปี รหัสกลุ่มงาน   กง. 2-03 
กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ    แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    2.2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน  
    2.2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

รหัส KPI ที ่4.11, 5.2,5.3,5.4,5.8 
 ตัวชี้วัด 4.11 จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด 5.3 ร้อยละขอหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
ตัวชี้วัด 5.4 ร้อยละของสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีข้ึนไป 

 ตัวชี้วัด 5.8 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปาณิสรา  ค้ามูล ,นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห ์  
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ    ๒,000  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการก้าหนดทิศทางหรือแนวทางการด้าเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
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บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จึงได้มีการ
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปี  2563 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพ่ือน้าไปสู่
การปฏิบัติโดยการจัดท้าโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน้าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการ
จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษาเพ่ือเป็นการก้าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด้าเนินงาน รวมทั้งการ
ก้าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษาจะเป็น
เครื่องมือส้าคัญในการน้ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความส้าคัญของแผนปฏิบัติการประจ้าปี จึงได้จัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ้าปี 2563 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เพ่ือเป็นการก้าหนดแนวปฏิบัติใน
การด้าเนินงาน รวมทั้งการก้าหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีทันสมัยสอดคล้องกบัความต้องการของพ้ืนที่ 
  2.2 เพ่ือจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ้าปี 2563 ให้ตอบสนอง 
ครอบคลุมและเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการเขียนโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการได้
ถูกต้องชัดเจน 
  2.4 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ้าปี  
  3.2.2 ร้อยละ 100 ของความส้าเร็จจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ้าปี
ตอบสนองครอบคลุมและเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  3.2.3 ร้อยละ 90 ของความส้าเร็จพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการเขียนโครงการตามหลัก
วิชาการ 

 3.2.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้  
  3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.1.1 มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
  3.1.2 มีโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการได้ถูกต้องชัดเจน 
  3.1.3 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  3.1.4 มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
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4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 
2 
3 
 
 

 
 
 
 
4 
5 

ท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการประชุม/วางแผน
งบประมาณ 
ด้าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร 
- จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา 
- จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
- รายงานผลการด้าเนินโครงการ 
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 

นิเทศ  ก้ากับ ติดตาม 
รายงานผลการด้าเนินงาน 

 
  
 
 

500 
500 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ปาณิสรา   ค้ามูล 
น.ส.ปาณิสรา   ค้ามูล 
น.ส.ปาณิสรา   ค้ามูล 

 
น.ส.ปาณิสรา   ค้ามูล 

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์
น.ส.ปาณิสรา   ค้ามูล 
น.ส.ปาณิสรา   ค้ามูล 

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์
ผู้อ้านวยการ 

น.ส.ปาณิสรา   ค้ามูล 
 รวม ๒,000     

 
5. งบประมาณที่ใช้                           
      5.1 เงินงบประมาณ  จ้านวน     ๒,000   บาท 
       5.2 เงินนอกงบประมาณ  จ้านวน            -        บาท 
                                        รวม       ๒,000       บาท 
 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กระดาษ A4/80g 5 รีม 120 600 
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๒ หมึกEPSON L210 สีด ำ  1 ชุด 250 250 

3 กระดาษปกสีขาว 150 แกรม  1 ห่อ ๑๕๐ ๑๕๐ 
๓ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม   1,000 

รวม ๒,000 
 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

5. ร้อยละของสถานศึกษาได้จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี  

6. ร้อยละของความส้าเร็จจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีตอบสนองครอบคลุมและเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

7.  ร้อยละของความส้าเร็จพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการเขียนโครงการ
ตามหลักวิชาการ 

8.  ร้อยละของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
5. มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
6. มีโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการได้ถูกต้องชัดเจน 
7. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 
8. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
7.2 โครงการของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและ

สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของส้านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ของส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   

7.3 มีคู่มือแนวทางแผนพัฒนาการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพ 
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7.4 สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
  
 
 
 
  ( นางสาวปาณิสรา   ค้ามูล )     ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ           
 


