
 
 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. ช่ือโครงการ   พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในสถานศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ     
เป้าประสงค์ที่ 4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล    
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างาน แบบบูรณาการ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย อ านาจและความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ     
เป้าประสงค์ที่ 4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล    
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างาน แบบบูรณาการ  

การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย อ านาจและความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวชี้วัดที ่ 2.2 , 2.5,  2.6 
 

6. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.

๒๕๔๔  ข้อที่ ๕ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจ จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายใน ท้ายระเบียบเป็นแนวทางในการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 



 

 ดังนั้น  การจัดวางระบบควบคุมภายในสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรทั้งโรงเรียนถึงการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ การป้องกันลดข้อผิดพลาด การรั่วไหล 
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในองค์กร การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
7. วัตถุประสงค ์

๑. บุคลากรได้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่รับผิดชอบและไม่ขัดกับกฎหมาย 
๒. เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 

8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 จัดท าเอกสารตรวจสอบภายในและควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงานให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 

การด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

9.สถานทีโ่รงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
 

10.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

11. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กพร. เงินอ่ืน ๆ 
ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 
21 ต.ค. 2562 

    
งานควบคุม

ภายใน 
ขั้นด าเนินการ(DO) 
ด าเนินงานกิจกรรม  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แต่
ละกลุ่มงาน 
- จัดท าเอกสารควบคุมภายใน 
- จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร ต้น
สังกัด สตง. 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 

ก่อน 1-20ต.ค.2563 
ก่อน 25ต.ค.2563 

 
 

2,000 

   
 

ทุกกลุ่มงาน 
งานควบคุม

ภายใน 



 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
ก ากับติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

    
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารฯ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน 2563 

    
งานควบคุม

ภายใน 
รวม   2,000 2,000    

 
12. งบประมาณ 2,000 บาท 
 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2562 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2562 2562 2562 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 

- 2000 - - - - - - - - - - 
2000 - - - 

รวมทั้งสิ้น 2000บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 

13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 2. ผู้บริหาร 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
           - 
16. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- จัดท าเอกสารควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน
ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 85 

 
-สังเกต -ประเมิน 
การจัดท าเอกสารควบคุม
ภายใน 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
-เอกสารควบคุมภายใน 



 

เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 

- สรุปผลการด าเนินงานของ 
งาน/ โครงการต่าง ๆ  

- สอบถาม 

 

- แบบสรุปผลการ 
ด าเนินงาน 

- แบบสอบถาม 
 
 

( นางสุภาพร  เจริญผล ) 
หัวหน้างานควบคุมภายใน 

ผู้เสนอโครงการ 
 

                                         ( นายราเชนทร์  ปาละจะเร ) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
       
          (นายปรีชา    นันติชยั) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 


