
โครงการ    ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๖ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๘ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๗    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที ่๒   
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเฉลิมพร  วังขุนพรหม  นางดาวเรือง  พุฒนวล 
                                                   นายภาณุวัฒน ์ รักราวี 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๓,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  
…………………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประเภทต่างๆ  ทั้งจากเงิน
อุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี และเงินรายได้โรงเรียน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับงานการเงิน และพัสดุของ
โรงเรียน จึงใช้หลัก การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน  การ
บัญชี-และพัสดุของโรงเรียน  ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านด้านการเงิน  การ
บัญชีและพัสดุ  ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให้ด าเนินตามกลยุทธ์  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมจึง
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
         ๒.๑ เพ่ือป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้   
         ๒.๒ เพ่ือควบคุม ป้องกันและก ากับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท  
         ๒.๓ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งด้านการเงินและพัสดุ   
         ๒.๔ เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน  
         ๒.๕ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
 
๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑  ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุๆ ที่พอเพียงต่อการให้บริการ  

๓.๑.๒ มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  
๓.๑.๓ มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ  
๓.๑.๔ เป็นแบบอย่างท่ีดีของการพัฒนาระบบงานการเงินได้ ร้อยละ ๑๐๐  
๓.๑.๕ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป  



   ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
        ๓.๒.๑ การจัดท าบัญชีประเภทต่างๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้  

๓.๒.๒ โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ที่ถูกต้องครบถ้วน  
๓.๒.๓ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นายเฉลิมพร  วังขุนพรหม 
ผู้บริหารโรงเรียน   
ผู้บริหารโรงเรียน   

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
-  จัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและ
พัสดุของโรงเรียน 
-  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ  
-  จัดแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการ
ควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  
-  มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ง่ายต่อ
การค้นหาและตรวจสอบ  
-  ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ 

พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

 
นายเฉลิมพร  วังขุนพรหม   
นางดาวเรือง  พุฒนวล 
นายภาณุวัฒน์  รักราวี                                               

 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 
 

-  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายเฉลิมพร  วังขุนพรหม   
นางดาวเรือง  พุฒนวล 
นายภาณุวัฒน์  รักราวี                                               

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นายเฉลิมพร  วังขุนพรหม   
 
 

 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน  - - - - 
ใช้สอย  - - - - 
วัสดุ ๓,๐๐๐ - - - - 

รวม ๓,๐๐๐ - - - - 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ       
๑. กระดาษ A4 ๓ ๙๕ ๒๘๕    
๒. กระดาษการ์ดสี A4 ๓ ๑๒๐ ๓๖๐    
๓. หมึกพริ้นCannon Pixmma ๑ ๑,๔๕๐ ๑,๔๕๐    
๔. เทปสีขนาด ๑.๕ ๑ ๕๐ ๕๐    
๕. เทปสีขนาด ๒ ๑ ๕๐ ๕๐    
๖. MAX เบอร์ ๓ (ลวดเย็บกระดาษ) ๑ ๘๕ ๘๕    
๗. MAX เบอร์ ๑๐(ลวดเย็บกระดาษ) ๑ ๖๐ ๖๐    
๘. MAX เบอร๓์ ๒ ๖๐ ๑๒๐    
๙. MAX เบอร์ ๑๐ ๒ ๑๒๐ ๒๔๐    
๑๐. ใบคัตเตอร์ ใบใหญ่ ๑ ๒๐ ๒๐    
๑๑. แฟ้ม ๔ ๘๕ ๓๔๐    
๑๒. ตัวหนีบ ๑ ๗๕ ๗๕    
๑๓. ตรายาง จ่ายแล้ว ๓ ๔๕ ๑๓๕    

รวม   ๓,๐๐๐    



๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ คู่มือปฏิบัติงาน มีคู่มือปฏิบัติงาน 

๒. มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม 
ติดตามและการปฏิบัติงาน 

แผนบริหารความเสี่ยง มีแผนบริหารความเสี่ยง 

๓. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  ประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
   ลงชื่อ .............................................                           ลงชื่อ  ......................................................... 
         (นายเฉลิมพร  วังขุนพรหม)                                       (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
              ผู้เสนอโครงการ                                             ผู้อนุมัติโครงการ       
 


