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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ  รหัสกลุมงาน   กง. 2-01 
กลุมงาน บริหารงบประมาณ    แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมลํ้าทางการศกึษา 
  4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
  5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยาง

เหมาะสม เพียงพอ 
รหัส KPI ที่ 4.9, 4.10, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.14, 5.15 
 ตัวชี้วัด 4.9 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 4.10 ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศกึษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด 5.3 รอยละขอหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศกึษามีผลการประเมนิคณุภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศกึษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.14 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศกึษาโดยตรงอยาง

เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 5.15 ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ   นางสาวพินทสุร  แสงเนตร ,นายอนุวัตร  ธิระมาร ,นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ  
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ    ๒,๐๐๐  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

1.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน       
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินรายไดโรงเรียน (เงิน
นอกงบประมาณ) ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ระบบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน เพื่อบริการการเงินและพัสดุ ตลอดจนการใชทรัพยากรขององคกรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ปองกันการทุจริตและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับงานการเงินของหนวยงาน จึงใชหลักการการ
บริหารความเสี่ยง เปนเครื่องมือชวยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน 
ซึ่งจะชวยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงาน
อ่ืนใหดําเนินการตามกลยุทธ เปาหมายและวัตถุประสงค   ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจําปของโรงเรียนที่เก่ียวของอยางถูกตอง 

 
2. วัตถุประสงค  
  2.1 เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการดานการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
  2.2 เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานดานการเงนิและพัสดุใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 เพ่ือการบริการที่ดีมปีระสิทธิภาพมุงสูความเปนเลิศ 
 
3.  เปาหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.2.1 รอยละ 100 ของสถานศกึษาไดจัดทําบัญชีการเงนิและพัสดุประเภทตางๆ ถูกตอง ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบไดทุกเมื่อ 
  3.2.2  รอยละ 80 ของความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน   
  3.2.3  รอยละ 80 ของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.2.4 รอยละ 100 ของโรงเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาตามที่กําหนดในเกณฑตัวบงชี้ได  
  3.2  ผลลัพธ (Outcomes)   
  3.1.1 มีคูมือการปฏิบัติงานดานการเงนิและพัสดุที่เพียงพอตอการใหบริการ 
  3.1.2 มีแผนบริหารความเสี่ยงไวเปนแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  
  3.1.3 มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆที่งายตอการคนหาและตรวจสอบ   
  3.1.4 มีแบบอยางท่ีดีของการพัฒนาระบบงานการเงิน   
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
3 
 
 

 
 
 
 
 
4 
 

ทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการ
ประชุม/วางแผนงบประมาณ 
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
การเงิน 
  -จัดทํางบประมาณ (คาเอกสารจัดทํา) 
พัสดุ 
- ตรวจสอบพัสดุประจําป 
- จัดจําหนายพัสดุ 
- จัดซื้อ-จัดจาง วัสดุอุปกรณ  
- จัดทําทะเบียนควบคุมทรัพยสิน 

นิเทศ  กํากับ ติดตาม 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
  
 
 

500 
 
 
 

๕00 
500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

ผูอํานวยการ 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 รวม ๒,๐๐๐     

5. งบประมาณที่ใช                           
      5.1 เงินงบประมาณ  จํานวน     ๒,๐๐๐   บาท 
       5.2 เงนินอกงบประมาณ  จํานวน            -        บาท 
                                        รวม        ๒,๐๐๐ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

๑ กระดาษ A๔/๘๐ แกรม ๑๐ รีม ๑๒๐ ๑,๒๐๐ 
๒ กระดาษการดขาว A๔/๑๕๐ แกรม ๑ รีม ๑๕๐ ๑๕๐ 
๓ กระดาษชารทสี A๔/๑๒๐ แกรม  

(สีชมพู,สีเหลือง) 
๒ รีม ๑๐๐ ๒๐๐ 

๔ กาวสองหนาบาง ๐.๕ มม. ๔ มวน ๒๐ ๘๐ 
๕ คลิปหนีบดําสองขา ๒๕ มม. ๒ กลอง ๒๐ ๔๐ 
๖ คลิปหนีบดําสองขา ๕๐ มม. (๒ นิ้ว) ๕ กลอง ๑๐ ๕๐ 
๗ ลวดเสียบกลม ตรามา No.1 ๑๐ กลอง ๑๒ ๑๒๐ 
๘ ลวดเย็บ (ไสแม็ก) No.35  ๑๐ กลอง ๑๖ ๑๖๐ 

รวม ๒,๐๐๐ 
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลผลิต (Outputs) 
1. รอยละของสถานศึกษาไดจัดทําบัญชีการเงินและพัสดุประเภทตางๆ

ถูกตอง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบไดทุกเมื่อ 
2. รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน  
3. รอยละของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเนนประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
4. รอยละของโรงเรียนสามารถผานเกณฑการประเมนิตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในเกณฑตัวบงชี้ได 

 
รอยละ 100 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

 
รอยละ 100 

 
ผลลัพธ (Outcomes)   

1. มีคูมือการปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุที่เพียงพอตอการใหบริการ 
2. มีแผนบริหารความเสี่ยงไวเปนแนวทางการควบคุม ติดตามและการ

ปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆที่งายตอการคนหาและ

ตรวจสอบ 
4. มีแบบอยางที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงิน 

 
รอยละ 100 
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 
รอยละ 100 

 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 การบริหารงานการเงนิ การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเปนไปดวยความโปรงใสถูกตองตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

7.2 ระบบการบริการวองไวและบริการดวยความเต็มใจยิ้มแยมแจมใส 
7.3 ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการจัดการศึกษา 
7.4 สามารถผานเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

  
 
 
        ( นางสาวพินทุสร   แสงเนตร ) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผูอนุมัติโครงการ 
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณ รหัสกลุมงาน  กง. ๒-02 
กลุมงาน บริหารงบประมาณ    แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมลํ้าทางการศกึษา 
  4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
  5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยาง

เหมาะสม เพียงพอ 
รหัส KPI ที่ 4.9, 4.10, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.14, 5.15 
 ตัวชี้วัด 4.9 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 4.10 ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศกึษาที่มีผลการประเมนิภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.3 รอยละขอหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศกึษามีผลการประเมนิคณุภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศกึษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.14 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศกึษาโดยตรงอยาง

เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 5.15 ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ,นางสาวพินทุสร  แสงเนตร     
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ  ๑,๖00    บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีการใชเงินประเภทตางๆพอสมควร ทั้งจากเงินอุดหนุน 
และเงินรายไดสถานศึกษาของโรงเรียน (เงินนอกงบประมาณ) ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการตรวจสอบภายในใหรัดกุม 
เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย การกําหนดตัวบงชี้ การควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพ่ือควบคุมการใชทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด ปองกันการทุจริตและความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น การตรวจสอบภายใน และการจัดทําตนทุนผลผลิตของหนวยงานจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่
จะทําการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียน ตลอดจน
การปฏิบัติตามกลยุทธเรียนฟรี เรียนดี 15 ปอยางมีคุณภาพ โดยดําเนินตามกลยุทธการบริหารงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษา และแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียนและระเบียบการปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือลดความเสี่ยงและปองกันการทุจริตและขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได 
  2.2 เพ่ือควบคุม ปองกันและกํากับติดตามดูแลการใชจายเงินทุกประเภท 
  2.3 เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของระบบบัญชีทั้งการเงินและพัสดุ 
  2.4 เพ่ือจัดวางระบบตรวจสอบภายในใหรัดกุม สอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดตัวบงชี้การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
  2.5 เพ่ือควบคุมการเก็บรักษาเงินใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
  2.6 เพ่ือควบคุมตนทุนการผลิตของหนวยงาน 
 
3.  เปาหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.1.1 รอยละ 100 ของสถานศกึษาจัดทาํบัญชีประเภทตางๆถูกตอง ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ไดทุกเมื่อ 
  3.1.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนมกีารบริหารงบประมาณที่เนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.1.3 รอยละ 100 ของโรงเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาตามที่กําหนดในเกณฑตัวบงชี้ได 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes)   
  3.2.1 สามารถจัดทําระบบบัญชีประเภทตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ครบถวน และตรวจสอบระบบ
การเงิน การบัญชีและพัสดุไดอยางรวดเร็ว 
  3.2.2 มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่งายตอการคนหาและตรวจสอบ  
  3.2.3 สามารถกําหนดตนทุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางถูกตอง 
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
3 
 
 

4 
5 

ทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ประชุม/วางแผนดําเนินการ 
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
-คาวัสดุแบบพิมพและทะเบียนตางๆ 
เพ่ือจัดทําบัญชีคุมงบประมาณ 
- นิเทศ  กํากับ ติดตาม 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

๑,๐00 
 
 

  
 
 
 

๖00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 

ผูอํานวยการ 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

 รวม ๑,๖00     
 
5. งบประมาณที่ใช  
  5.1 เงินงบประมาณ  จํานวน 1,600 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ  จํานวน           -       บาท 
   รวม    1,600 บาท 
 

ที ่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
๑ กระดาษ A4/80g ๑๐ รีม 120 ๑,๒๐๐ 
๒ กระดาษปกสี 120g (สีเขียว) ๑ รีม 120 120 
๓ ไสแฟม A4 6 แพ็ค ๒๕ 150 
๔ คลิปดํา No.108 1 กลอง ๖๐ 60 
๕ แฟมแบบซอง ขนาด A4 14 ซอง 5 70 

รวม ๑,๖๐๐ 
   
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Output) 
1. รอยละของสถานศึกษาจัดทําบัญชีประเภทตางๆถูกตอง ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ไดทุกเมื่อ 
2. รอยละของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. รอยละของโรงเรียนสามารถผานเกณฑการประเมนิตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาตามที่กําหนดในเกณฑตัวบงชี้ได 

 
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลลัพธ (Outcome) 
1. สามารถจัดทําระบบบัญชีประเภทตางๆไดอยางรวดเร็ว ครบถวน และตรวจสอบระบบ
การเงิน การบัญชีและพัสดุไดอยางรวดเร็ว  
2. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆที่งายตอการคนหาและตรวจสอบ 
3. สามารถกําหนดตนทนุกิจกรรมตางๆของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจําปไดอยาง
ถูกตอง 

 
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 
รอยละ 100 

 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 การบริหารงานการเงนิ การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเปนไปดวยความโปรงใสถูกตองตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

7.2 ระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียนเขมแข็ง และเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได 
7.3 ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการจัดการศึกษา 
7.4 สามารถผานเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

  
 
 
 

          ( น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ ) 
              ผูรบัผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผูอนุมัติโครงการ 
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

โครงการ  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป รหัสกลุมงาน   กง. 2-03 
กลุมงาน บริหารงบประมาณ    แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    2.2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
    2.2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมลํ้าทางการศกึษา 
  4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
  5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 

4 ดาน ใหสถานศกึษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
รหัส KPI ที่ 4.11, 5.2,5.3,5.4,5.8 
 ตัวชี้วัด 4.11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรบัความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศกึษาที่มีผลการประเมนิภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.3 รอยละขอหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศกึษามีผลการประเมนิคณุภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 

 ตัวชี้วัด 5.8 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบ   นางสาวปาณิสรา  คํามูล ,นางสาวนุชรีภรณ จันทรสิงห  
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ    3,000  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร เนน
กระบวนการและจุดมุงหมายรวมที่หนวยงานหรือองคกร มุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนเครื่องมือที่จะชวยใหการ
บริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) จึงไดมีการ
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  2563 ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน เพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติโดยการจัดทําโครงการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในหนวยงาน 
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ทั้งนี้ ในแตละปงบประมาณหนวยงานจะตองนําแผนกลยุทธที่ทันสมัยมาแปลงไปสูการปฏิบัติโดยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาเพ่ือเปนการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน รวมทั้งการ
กําหนดวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไวลวงหนา แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาจะเปน
เครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไวและนําไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําป จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2563 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) เพื่อเปนการกําหนดแนวปฏิบัติใน
การดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตามกลยุทธของ
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค  
  2.1 เพ่ือใหโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) มีกรอบและแนวทางใชในการบริหารจัด
การศึกษาที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของพ้ืนที่ 
  2.2 เพื่อจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป 2563 ใหตอบสนอง 
ครอบคลุมและเปนไปตามกลยุทธของสถานศึกษา 
  2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในดานการเขียนโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการได
ถูกตองชัดเจน 
  2.4 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

3.  เปาหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.2.1 รอยละ 100 ของสถานศกึษาไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป  
  3.2.2 รอยละ 100 ของความสําเร็จจัดทําแผนพัฒนาการศกึษา และแผนปฏิบัติการประจําป
ตอบสนองครอบคลุมและเปนไปตามกลยุทธของสถานศึกษา 
  3.2.3 รอยละ 90 ของความสําเร็จพัฒนาครูและบุคลากรในดานการเขียนโครงการตามหลัก
วิชาการ 

 3.2.4 รอยละ 100 ของโรงเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาตามที่กําหนดในเกณฑตัวบงชี้ได  
  3.2 ผลลัพธ (Outcomes)   
  3.1.1 มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป 
  3.1.2 มีโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการไดถูกตองชัดเจน 
  3.1.3 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  3.1.4 มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
3 
 
 

 
 
 
 
4 
5 

ทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอ
คณะกรรมการประชุม/วางแผน
งบประมาณ 
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
- คาวัสดุอุปกรณ เอกสาร 
- จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
- รายงานผลการดําเนินโครงการ 
- คาเขาเลมเอกสาร 

นิเทศ  กํากับ ติดตาม 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
  
 
 

500 
500 
 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ปาณิสรา   คํามูล 
น.ส.ปาณิสรา   คํามูล 
น.ส.ปาณิสรา   คํามูล 

 
น.ส.ปาณิสรา   คํามูล 

นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 
น.ส.ปาณิสรา   คํามูล 
น.ส.ปาณิสรา   คํามูล 

นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 
ผูอํานวยการ 

น.ส.ปาณิสรา   คํามูล 
 รวม 3,000     

 
5. งบประมาณที่ใช                           
      5.1 เงินงบประมาณ  จํานวน     3,000   บาท 
       5.2 เงนินอกงบประมาณ  จํานวน            -        บาท 
                                        รวม        3,000       บาท 
 
ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 กระดาษ A4/80g 5 รีม 120 600 
2 กระดาษการดขาว A4 180g 1 รีม 300 300 

3 ไสแฟม A4 10 แพ็ค 25 250 

4 แฟมตราชาง ขนาด A4 2 อัน 120 240 

5 คาจางถายเอกสารและเขาเลม   1,610 

รวม 3,000 
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กลุมงาน บรหิารงบประมาณ                                           โรงเรียนวัดบางไกรอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลผลิต (Outputs) 
5. รอยละของสถานศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจําป  
6. รอยละของความสําเร็จจัดทําแผนพัฒนาการศกึษา และแผนปฏิบัติการ

ประจําปตอบสนองครอบคลุมและเปนไปตามกลยุทธของสถานศึกษา 
7.  รอยละของความสําเร็จพัฒนาครูและบุคลากรในดานการเขียนโครงการ

ตามหลักวิชาการ 
8.  รอยละของโรงเรียนสามารถผานเกณฑการประเมนิตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในเกณฑตัวบงชี้ได 

 
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 

 
รอยละ 90 

 
รอยละ 100 

ผลลัพธ (Outcomes)   
5. มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป 
6. มีโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการไดถูกตองชัดเจน 
7. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 
8. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคณุภาพ 

 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 

 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 มีกรอบและแนวทางใชในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของพ้ืนที่ 
7.2 โครงการของแตละฝาย กลุมสาระการเรียนรู และงานตางๆของโรงเรียนเปนไปอยางมีระเบียบและ

สนองตอนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   

7.3 มีคูมือแนวทางแผนพัฒนาการศึกษามาใชใหเกิดประโยชน และประสิทธิภาพ 
7.4 สามารถผานเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

  
 
        ( นางสาวปาณิสรา   คาํมูล ) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผูอนุมัติโครงการ 
 


