
 

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ /  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเบญจศีล     ช่ืนจิตต์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ  
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2562  -  มีนาคม 2563 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ ...........3............................................................................................................... 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ .......7............................................................................................................. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  .............. 
   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 

/ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี .....4........ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  6,  8,  12 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้เน้นการจัดการศึกษาโดยการกระจายอำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ   ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป  ให้ถึงระดับ
สถานศึกษา  ทำให้สถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น  การบริหารงานการเงิน บัญชีและ
การพัสดุในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  และจำเป็นต้องมีระบบควบคุมภายในท่ีดี เพื่อป้องกัน
การทุจริตและการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ตามเป้าหมายท่ีกำหนด  
 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มีความสำคัญในการสอบทาน ทบทวนและประเมินผล
การควบคุมภายในของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษ ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ 
ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ว่าดำเนินการไปตามนโยบายการบริหารแผนงานและระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายของราชการ  ประกอบกับ โรงเรียนแม่แตงได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานด้าน 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา  อันจะส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นจึงจัดทำโครงการตรวจสอบภายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการควบคุมการเงิน พัสดุ ที่ดี ป้องกันการรั่วไหลและสูญหาย มีการดูแล 
ป้องกันทรัพย์สินที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ และมีการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่างคุ้มค่า ประหยัด                   
มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสทางการเงิน สามารถตรวจสอบได้   



 2.2. เพื่อให้มีแบบสรุปผลการประเมินการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม 
 3.1.2 รายงานผลการประเมินการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาจำนวน 2  เล่ม 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างครบถ้วนและได้รับ
คำปรึกษา แนะนำแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ 
      3.2.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการด้านการเงิน  บัญชีและการพัสดุ ในเชิงคุณภาพเป็นท่ีพอใจ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยความสุจริต  โปร่งใส และตรวจสอบได้                                          
   3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อยู่ในระดับ ดีมาก  
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 พัฒนาระบบตรวจสอบภายในโรงเรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
  1.1  จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เมษายน 2562 นางเบญจศีล   

ช่ืนจิตต์ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
   2.1 จัดทำเครื่องมือตรวจสอบภายใน และเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ใน 
การตรวจสอบภายในโรงเรียน 
   2.2 เก็บรวมรวมข้อมูล 
   2.3 ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ    
 

 
ก.ค. 62 –กย. 62 
ม.ค. 63-มี.ค. 63 
 

-นางเบญจศีล   
-น.ส.พิมพ์ปภัส 
-นายธนวัฒน ์
 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
   3.1 ติดตามและประเมินผล -ตุลาคม 2562 

-มีนาคม 2563 
-นางเบญจศีล   
-นางพิมพ์ปภัส 
-นายธนวัฒน ์

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
   4.1  รายงานผลการตรวจสอบเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป -ตุลาคม 2562 

-มีนาคม 2563 
นางเบญจศีล   
ช่ืนจิตต์ 

 
 
 
 
 



5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ   5,356  บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบตรวจสอบ
ภายในโรงเรียน 

5,356    

- จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ
ภายใน และเอกสารต่างๆ 

   2,000 

- รวมรวมข้อมูล /ติดตามและ
ประเมินผล/รายงาน 

 1,000 1,000 1,356 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,356 1,000 1,000 3,356 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนแม่แตง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนแม่แตงมีระบบมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน
และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง  

  7.2  โรงเรียนแม่แตงมีแบบสรุปผลการประเมินการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 8.1  นางเบญจศีล  ช่ืนจิตต์ 
 8.2  นางพิมม์ปภัส  พูนพงศ์ภาสิน 
 8.3  นายธนวัฒน์  สอบแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ
ภายในท่ีเป็นระบบโดยครูทุกคนมี
ส่วนร่วม 
2. โรงเรียนแม่แตงมีแบบสรุปผล 
การประเมินการตรวจสอบภายใน
ของสถานศึกษา 

 
   -   ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
   -   การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
 

 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการการศึกษา 

ผลลัพธ ์
1. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบ 
การดำเนินงานด้านการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างครบถ้วนและได้รับ
คำปรึกษา แนะนำแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายของราชการ 

 
- สัมภาษณ์  ตรวจสอบ 

 

 
แบบสรุปรายงานผลการประเมินการ
ตรวจสอบภายในของสถานศึกษา 
 

 
 
 (ลงช่ือ)........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ (ลงช่ือ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางเบญจศีล  ช่ืนจิตต์)           (นางเบญจศีล  ช่ืนจิตต์) 

ตำแหน่ง ครู       ตำแหน่ง คร ู
 
 
(ลงช่ือ)........................................ผู้รับทราบโครงการ  (ลงช่ือ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (........................................)           (........................................) 
เจ้าหน้าท่ีแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................. 
 
 
    (ลงช่ือ).................................................ผู้รับทราบโครงการ 
                     (นางพิมม์ปภัส  พูนพงศ์ภาสิน) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงช่ือ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาวศุจีภรณ์  อาจนาเสียว)  
          ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง    
 
 



 
 
 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการ พัฒนาระบบตรวจสอบภายในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบตรวจสอบภายในโรงเรียน 
งานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ  งบประมาณ   5,356  บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเบญจศีล     ช่ืนจิตต์ 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 2 178 356  
2 ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร - - 1,000  
3 วัสดุ อุปกรณ์ - - 3,000  
4 ค่าวิทยากร/ค่าจัดอบรม   1,000  

      
      

รวมเป็นเงิน (ห้าพนัสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 5,356  
 
 
 

ปฏิทินการดำเนินงาน/โครงการ   
ปีการศึกษา  2562 

 

โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(เร่ิมต้น - สิ้นสุด) 

งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายใน
โรงเรียน 
 
 

พัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายใน
โรงเรียน 
 

ก.ค. 62 –กย. 62 
ม.ค. 63 - มี.ค. 63 

2,000 
3,356 

นางเบญจศีล  ช่ืน
จิตต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการใช้งบประมาณ รายไตรมาส 
ไตรมาสที่ 3 (ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62) 

ปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......................................... 

 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
    
 
 
 

   

รวมเป็นเงิน (.......................................)  
 

 
 

แบบรายงานการใช้งบประมาณ รายไตรมาส 
ไตรมาสที่ 4 (ระหว่าง วันที่ 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) 

ปีการศึกษา 2562  ปีงบประมาณ 2562 
งานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
โรงเรียน 
 
 

- - 2,000 

 
 
 

   

รวมเป็นเงิน (สองพนับาทถ้วน) 2,000 
 
  



แบบรายงานการใช้งบประมาณ รายไตรมาส 
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) 

ปีการศึกษา 2562  ปีงบประมาณ 2563 
งานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 
 
 

   

 
 
 

   

รวมเป็นเงิน (.......................................................)  
 
 
 

แบบรายงานการใช้งบประมาณ รายไตรมาส 
ไตรมาสที่ 2 (ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 

ปีการศึกษา 2562  ปีงบประมาณ 2563 
งานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
โรงเรียน 
 
 

1,000 1,000 
 

1,356 

 
 
 

   

รวมเป็นเงิน (สามพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 3,356 



ข้อกำหนดในการเสนอและจัดทำโครงการ 
 
1. การเขียนโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เขียนเป็น 3 โครงการหลัก 
  1. โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - การเขียนให้เน้นกระบวนการ 
   - เป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   - ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)  
   - ให้ครูมี Best Practice 
  2. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  3. โครงการพัฒนานกัเรียน 1. ใช้แบบฟอร์มท่ีโรงเรียนกำหนดเท่านั้น 
2. เขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจน 
3.ระยะเวลาดำเนินงาน ระบุช่วงเวลา ช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหน (ถ้าระบุวันท่ีได้ให้ระบุวันท่ี) 
4. การกำหนดกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ ให้ระบุกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน (PDCA) 
5. งบประมาณ ให้ระบุงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม     
   ค่าพาหนะ ค่าของท่ีระลึก ค่าเข้าเล่มเอกสาร เป็นต้น 
 
  
การพิจารณาอนุมัติโครงการ 
1. พิจารณาความจำเป็น ความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติงานประจำปี 
    ของโรงเรียน 
2. มีการดำเนินโครงการ และมีการรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 
ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน 
1. บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการโครงการตามแผน  
2. ขออนุญาตจัดซื้อ / จัดจ้าง  
3. ส่งชุดขออนุญาตจัดซื้อ / จัดจ้าง / มายังงานแผนงาน เพื่อตรวจสอบงบประมาณ 
4. แผนงานส่งชุดขออนุญาตจัดซื้อ / จัดจ้าง / ต่อไปยังพัสดุ 
5. พัสดุแจ้งผลการอนุมัติ ดำเนินการกลับยังเจ้าของเรื่อง 
6. ดำเนินการตามแผน 
7. สรุปและประเมินผลโครงการให้เสร็จส้ิน ภายใน 2 สัปดาห์ หลังดำเนินการเสร็จ 
 
หมายเหตุ   หากิจกรรม/โครงการใดไม่ดำเนินการตามปฏิทินจะยกเลิกกิจกรรม/โครงการทันที 
 

 
 
 
 
 



การเบิก-จ่ายค่าอาหาร/อาหารว่าง และค่าเบี้ยเลี้ยงของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2562 

       
ลักษณะกิจกรรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเบ้ียเล้ียง หมายเหตุ 

  ครู น.ร. ครู น.ร.     

กิจกรรมในโรงเรียน 20 20 40 35  -   

กิจกรรมในโรงเรียน 
   - หน่วยงานภายนอก
เป็นคนจัด 
       

         - 
เหมาจ่ายค่าอาหาร
นักเรียน  

          100 บาท/คน/วัน 

            
กิจกรรมนอกโรงเรียน 
ไป-กลับได้         ครูเบิกตามสิทธิ์ 

เหมาจ่ายค่าอาหาร
นักเรียน  

          
 รวมเวลาไม่ถึง 12 
ช่ัวโมง 120 บาท 100 บาท/คน/วัน 

          
 ต้ังแต่ 12 ช่ัวโมงขึ้นไป 
240บาท   

กิจกรรมนอกโรงเรียน 
ค้างคืน         ครูเบิกตามสิทธิ์ 

เหมาจ่ายค่าอาหาร
นักเรียน  

           240 บาท/คน/วัน 240 บาท/คน/วัน 

             

       
หมายเหตุ  การติวนักเรียนในวันเรียนปกติ ไม่มีการเบิกจ่าย ค่าอาหารว่าง และค่าอาหาร 

              การจัดกิจกรรมท่ีต้องใช้เครื่องบวงสรวง เบิกจ่าย ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท  
 
 
 


