
 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานงบประมาณ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ%พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ% เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค% กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

1 จัดทํา
แผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
แบบมีส#วนร#วม
ประจําป&
การศึกษา 2556 

1.  เพื่อระดมความคิดและแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสู#
การปฏิบัติ 
2.  เพื่อเป/นแนวทางความสําเร็จให3กับ
เป4าหมายของการขับเคลื่อนและบริหาร
จัดการศึกษา 
3.  เพื่อใช3ในการกําหนดงบประมาณ
ค#าใช3จ#ายประจําป&งบประมาณ 2556 
4.  เพื่อใช3ในการมอบหมายงานให3
ผู3ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข3องได3อย#างมี
ประสิทธิภาพ 

-ครู  
-บุคลากร 
ทางการศึกษา 
 

1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ร#างแผนปฏิบัติการ ประจําป&
การศึกษา2556 
2. จัดประชุมคณะกรรมการวิพากย<
วิเคราะห<แผนปฏิบัติการ ประจําป&
การศึกษา 2556 
3. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําป&การศึกษา2556 
3. จัดแจกเอกสารแผนให3ครูและ
บุคคลากรที่เกี่ยวข3องไปดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ 

19 มี.ค. 2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2556 

รวม 
160,820 

หัวหน6าโครงการ 
- นางอารมย<  มาเบ3า 
นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน< 
นางพวงผกา  วัฒนไชย 
นางศุภมาส  ทวยลี 
นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ< 

2 จัดซื้อจัดจ3าง
และจัดหาวัสดุ  
ครุภัณฑ< 
ประจําป&
การศึกษา 2556 

1.  เพื่อให3การดําเนินงานในโรงเรียน มี
ระบบ และประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ< เครื่องใช3
สํานักงาน วัสดุ  ครุภัณฑ< เพื่ออํานวย
ความสะดวก ให3กับครูผู3สอนในโรงเรียน 
3.  เพื่อให3การดําเนินงานจัดซื้อจัดจ3าง
เป/นไปอย#างมีระบบ  ถูกต3องและรวดเร็ว 

-ครู  
-บุคลากร 
ทางการศึกษา 
-นักเรียน 

1. จัดซื้อจัดจ3างวัสดุ ครุภัณฑ< 1 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค.2557 

รวม
500,000.28 

 
 

หัวหน6าโครงการ 
- นายประสิทธิ์  
เลาหวิวัฒน< 
นายวิมล  เวชกูล 
นางอารมย<  มาเบ3า 
นางพวงผกา  วัฒนไชย 
น.ส.เพลินพิศ  ศรีทา 
น.ส.สภุาวดี  จําป& 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานงบประมาณ  ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ%พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ% เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค% กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

3 ปรับปรุงระบบ

และการ

ประเมินผล

การควบคุม

ภายใน 

1. เพื่อให3โรงเรียนมีกรอบและ

แนวทางในการจัดวางระบบควบคุม

ภายใน ตามมาตรฐานที่กําหนด และ

เป/นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ#นดินว#าด3วยการการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ข3อ 6 

2. เพื่อให3โรงเรียนสามารถรายงาน

ผลการควบคุมภายในต#อหน#วยงานที่

เกี่ยวข3อง ตลอดทั้งมีการดําเนินการ

ตามแผนการปรับปรุง และมีการ

ติดตามผลเป/นไปตามงวดระยะเวลา

อันเหมาะสม 

3. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของ

หน#วยตรวจสอบภายในของโรงเรียน

ให3มีประสิทธิภาพ 

-กลุ#มบริหาร 
งานวิชาการ  
-กลุ#มบริหาร 
งานงบประมาณ 
-กลุ#มบริหาร 
งานบุคคล 
-กลุ#มบริหาร 
งานทั่วไป 
 

1. ติดตามการดําเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงของงวดก#อน 
2. ประเมินความเสี่ยงตามภาคผนวก ก 
3. สรุป ประเมินตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในทั้ง 5 ด3านในงวดป&งบประมาณ 2556 
4. วิเคราะห<ความเสี่ยง และวางแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมงวดป&งบประมาณ 2556 
5. บันทึกการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ประจําป&งบประมาณ 2556 ในระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

6. รายงานผลการประเมินระบบควบคุม

ภายใน ประจําป&งบประมาณ 2556แผนการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ช#วง 6 

เดือนแรก ป&งบประมาณ 2556 

1 เม.ย.2556 

ถึง 

30มี.ค.2557 

รวม 

1,000 

หัวหน6าโครงการ 
-นางอารมย<  มาเบ3า    
นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน< 
นางพวงผกา  วัฒนไชย  
นางศุภมาส  ทวยลี 
นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ< 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานงบประมาณ  ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ%พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ% เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค% กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 
3 

(ต#อ) 

 

 

 

7. แจ3งแผนการปรับปรุงแก#บุคลากรภายใน
โรงเรียนเพื่อทราบและดําเนินการตามแผน
ภายใน ช#วง 6 เดือนแรก ป&งบประมาณ 
2556 
8. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
สิ้นงวดป&งบประมาณ 2556 

 

 
 

 

4 ดําเนินงาน
ตามนโยบาย
การสนับสนุน
ค#าใช3จ#ายใน
การจัด
การศึกษา
ตั้งแต#ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ป&งบประมาณ  
พ.ศ. 2556 

1. เพื่อให3นักเรียนได3รับหนังสือเรียน
ทุกกลุ#มสาระการเรียนรู3ทุกคน 
2. เพื่อให3นักเรียนได3รับอุปกรณ<การ
เรียนทุกคน 
3. เพื่อให3นักเรียนได3รับเครื่องแบบ
นักเรียนทุกคน 
4. เพื่อให3นักเรียนได3รับการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู3เรียนทุกคน   

-นักเรียน 
 

1. จัดซื้อหนังสือเรียนชั้น ป.1-6 
2. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ<การเรียน 
3. จัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู3เรียน 
 
 

1 พ.ค.2556 
ถึง 

31มี.ค.2557 
 

งบสนับสนุน 
3,436,907 

ผู6รับผิดชอบโครงการ 
-นางอารมณ<  มาเบ3า 
นางพวงผกา  วัฒนไชย 
นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน< 
หัวหน3าสายชั้น 
ครูประจําชั้น 

 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานงบประมาณ  ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ%พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ% เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค% กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 
5 วางแผน

ดําเนินงาน
ค#าใช3จ#ายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อให3หน#วยงานสามารถ
ดําเนินการตามความต3องการ ตาม
สภาพปKจจุบัน และปKญหา
สอดคล3องกับนโยบายได3อย#างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อความสะดวกในการ
บริหารงาน/โครงการและการ
ติดตาม ควบคุม กํากับประเมินและ 
รายงานผล 
 

โรงเรียนกาฬสินธุ< 
พิทยาสัย 
 
 

-ค#าตอบแทนใช3สอยและวัสดุ/ค#าเบี้ยเลี้ยงที่

พักและพาหนะ/ค#าอาหารทําการนอกเวลา/

ค#าซ#อมแซมยานพาหนะและขนส#ง/ 

ค#าซ#อมแซมครุภัณฑ</ค#าซ#อมแซมสิ่งก#อสร3าง/ 

ค#ากําจัดขยะมูลฝอย/ค#าวัสดุสํานักงาน/  

ค#าวัสดุเชื้อเพลิง/ค#าวัสดุยานยนต<และขนส#ง/

ค#าใช3จ#ายในการบํารุงรักษา/

เครื่องปรับอากาศ/ ค#าจ3างถ#ายเอกสาร/ 

ค#าเคเบิล ทีวี/ค#าใช3จ#ายในการอบรมพัฒนาครู

และบุคลากร/ค#าใช3จ#ายอื่นๆตามที่จําเป/น/ 

ค#าสาธารณูปโภค/ ค#าไฟฟ4า/ค#าน้ําประปา/ 

ค#าโทรศัพท< 

1 พ.ค.2556 
ถึง 

30 เม.ย.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เงินอุดหนุน 
859,277 

-เงินรายได6 
100,000 

รวม 
959,277 

ผู6รับผิดชอบโครงการ 
-นางอารมย<  มาเบ3า 
นางพวงผกา  วัฒนไชย 
นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน< 
นางศุภมาส  ทวยลี 
นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ< 
 
 

 


