
แนวทางการตรวจสอบ เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ    1. เพื่อให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   บรรลุวตัถุประสงค ์

2. เพื่อทราบขั้นตอนการด าเนินงานของโรงเรียนว่าเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 ทั้ง 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว/เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)  
 2) ค่าหนังสือเรียน  3) ค่าอุปกรณก์ารเรยีน  4) ค่าเครื่องแบบนักเรยีน  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบ   นางอรุณศรี  ศลิาพันธ์   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

1.เงินอุดหนุน
ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน 
  1.1 
ค่าใช้จ่าย 
รายหัว 

1. การใช้
จ่ายเงินบรรลุ
วัตถุประสงค์  

 

1. เพื่อทราบว่า
การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว
ของโรงเรียน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นไปตามเจตนารมย์
ของรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ พระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไข เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๓) 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ใช้เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว
เพื่อจัดการเรียน
การสอนได้มาก
ที่สุด อย่างน้อย
ร้อยละ 60   

1.สอบทานแผนปฏิบตัิการประจ าปีของ
โรงเรียนวา่ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อยร้อยละ 60 
2.สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่ายวา่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการะจ าปี
หรือไม ่
 

1. แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
2. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 

แบบเก็บข้อมูล แบบ
ที่ 1-1 

 2. การ
ด าเนินงาน
ของโรงเรียน
เป็นไปตาม
แนวทางที่ 
สพฐ.ก าหนด 
 

2. เพื่อทราบ
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียนวา่
เป็นไปตาม 
แนวทางที่ สพฐ.
ก าหนด 

1. สถานศึกษาต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับภารกิจของ
สถานศึกษา นโยบายและจุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.มีกรอบ ทิศทาง 
การพัฒนาท่ี
ชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของ
โรงเรียนและ
นโยบายของต้น
สังกัด  

1.  สอบทานกรอบทิศทางการพัฒนาใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
2. สอบทานโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน 
นโยบายและจดุเน้นของ สพฐ. หรอืไม่
อย่างไร 

1. แผนปฏิบัติการ
ประจ าป/ีแผน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. เอกสาร/
หลักฐานอื่น       
ที่เกี่ยวข้อง  
 

แบบเก็บข้อมูล     
แบบท่ี 1-1 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

  2. น าเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อให้
คณะกรรมการ สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ
โรงเรียนผ่าน  
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

1. สอบถามผู้บริหาร/ครู ว่ามีการเสนอ
แผนเพื่อผ่านความเห็นชอบหรือไม่ 
อย่างไร 
2. สอบทานว่าโรงเรียนมีการเสนอ
แผนปฏิบัติการประจ าปเีพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือไม่ โดยดจูากหลักฐาน
บันทึกการประชุม หรือรายงานการ
ประชุม หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้บริหาร/ ครู
ผู้รับผิดชอบ 
2. บันทึกการ
ประชุม/รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 
3. หลักฐานอื่น    
ที่เกี่ยวข้อง 

แบบเก็บข้อมูล  
แบบท่ี 1-1 

   3.รายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนใหส้าธารณชนได้รับทราบ 

โรงเรียนมีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียนให้
สาธารณชนไดร้ับ
ทราบอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 
ครั้ง 

1. สอบถามผู้เกีย่วข้องว่าโรงเรียนมีการ
รายงานผลการด าเนินงานให้
สาธารณชนไดร้ับทราบหรือไม่ โดย
วิธีการใด  
2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการ
รายงานผลที่เกี่ยวข้อง  

1. ผู้บริหาร/คร ู
2. รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี          
3. บันทึก/รายงาน
การประชุม/
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

แบบเก็บข้อมูล  
แบบท่ี 1-1 

   4.การใช้จ่ายงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี
 
 
 
 
 
 

1. มีระบบควบคุม
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
2. การใช้จ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตามแผน
ร้อยละ 100 
 
 

1.สอบถามผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องว่า
โรงเรียนมีระบบการควบคุมหรือไม่ โดย
วิธีการใด  
2. สอบทานว่าโรงเรยีนมีระบบควบคุม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีหรือไม่ อย่างไร 
3. สอบทานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่าง ไร และคิด
เป็นร้อยละเท่าใด 

1. ผู้บริหาร/คร ู
2. ทะเบียนคุมการ
ใช้จ่ายเงินหรือ
หลักฐานอื่นที่
แสดงให้เห็นว่ามี
ขั้นตอนวิธีการ
ควบคุมการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามแผน 

แบบเก็บข้อมูล  
แบบ 1-1 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

 
 
 
 

3. การใช้จ่ายเงิน
ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบที่
ก าหนด 
 

4. สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจา่ยเงินว่า
มีการปฏิบตัิตามระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง
หรือไม ่
 
 

3. หลักฐานการ
จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 
4. แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 1.2 เงิน
อุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับ
นักเรียน
ยากจน 

1. การใช้
จ่ายเงินเป็นไป
ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

1. เพื่อทราบว่า
การใช้จ่ายเงิน
ของโรงเรียน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 

 

1. เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา เป็นการ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่ยากจน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มี
โอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น     
2. ให้ใช้ในลักษณะแบบถัวจ่ายค่า
หนังสือและอุปกรณ์การเรยีน     
ค่าเสื้อผ้าและเครื่อง  แต่งกาย
นักเรียน ค่าอาหารกลางวัน และ
ค่าพาหนะในการเดินทาง 

1. ใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
ให้แก่นักเรียน
ยากจน ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย  
2. ใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ สพฐ. ก าหนด  
 

1. สอบถามผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบว่า
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานเปน็ค่า
อะไร จ่ายให้แก่ใครบ้าง  
2. ตรวจสอบฐานข้อมูลนักเรียนยากจน
ในระบบ DMC 
3. ตรวจสอบบญัชีจัดสรรและหลักฐาน
การจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานว่าจ่าย
ให้แก่ผู้มีสิทธิถูกต้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม ่

1. ผู้บริหาร/ครูที่
รับผิดชอบ 
2.ฐานข้อมูลใน
ระบบ DMC 
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ/
บัญชีจัดสรร 
4. หลักฐานการ
จ่ายเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานฯ  
 
 
 
 

แบบเก็บข้อมูล  
แบบ 1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การ
ด าเนินงาน
ของโรงเรียน
เป็นไปตาม
คู่มือ/แนวทาง
ที่ สพฐ.
ก าหนด 
 
 

2. เพื่อทราบว่า
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไป
ตามคู่มือ/
แนวทางที่ สพฐ.
ก าหนด 
 
 

1. ส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจน
และรายงานข้อมูลในระบบ
นักเรียนรายบุคคล (DMC) เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
2. จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
3. ด าเนินการจดักิจกรรมและ
ควบคุมดูแลนักเรยีนยากจน 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. มีเอกสาร
หลักฐานแสดง
การส ารวจข้อมูล
นักเรียนยากจน 
2. มีฐานข้อมูล
นักเรียนยากจนใน
ระบบนักเรียน
รายบุคคล (DMC) 
 

1. สอบถามผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องว่ามี
วิธีการส ารวจ นักเรียนยากจนอย่างไร 
รวมถึงวิธีการคัดเลือกและจัดสรรให้แก่
นักเรียนยากจน 
2. สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ส ารวจข้อมลู และการบันทึกเข้าไปใน
ระบบ DMC ว่าถูกต้องตรงกันหรอืไม ่
3. สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
คัดเลือกนักเรียน เช่น ค าสั่ง บันทึก

1. ผู้บริหาร/ครูที่
รับผิดชอบ 
2. ข้อมูลนักเรียน
ยากจน  ใน DMC 
3. ค าสั่ง/บันทึก/
รายงานการ
ประชุม 
4. รายชื่อ/บัญชี
จัดสรร 

แบบเก็บข้อมูล  
แบบ 1-2 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จัดสรรเงิน
อุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
ให้แก่นักเรียน
ยากจนตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
4. การใช้จ่ายเงิน
ถูกต้องเป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนด 
5. มีระบบ
ควบคุมดูแล
นักเรียนยากจน 
6. มีรายงานผล
การด าเนินงาน 

ประชุม รายงานการประชุม เป็นตน้ 
4. เปรียบเทยีบข้อมูลรายชื่อนักเรียน
ยากจนในระบบ DMC กับบัญชีจดัสรร
ของร.ร.เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐาน ว่ามี
รายชื่อสอดคล้องกันหรือไม ่
5. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน
อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานว่าถูกต้องและ
เป็นไปตามรายการที่ก าหนดหรือไม่ 

5. หลักฐานการ
จ่ายเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานฯ 
6.เอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

2. ค่าหนังสือ
เรียน 

1. การใช้
จ่ายเงินเป็นไป
ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

1. เพื่อทราบว่า
การใช้จ่ายเงินค่า
หนังสือเรียนของ
โรงเรียนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด 

 
 

 

1.เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนปฐมวยัมี
หนังสือเสริมประสบการณ์ที่
หลากหลายและเพียงพอ 
2.เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียน
ประถมศึกษาทุกคนมหีนังสือเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี
แบบฝึกหัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ครบถ้วน 
3.เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนมัธยม 
ศึกษาตอนต้นมีหนังสือเรียนสาระ
การเรยีนรู้พื้นฐาน/รายวิชา
พื้นฐานครบ 8 กลุ่มสาระ 

1.นักเรียนปฐมวัย
มีหนังสือเสริม
ประสบการณ์ที่
หลากหลายและ
เพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 
2.นักเรียน
ประถมศึกษา 
ทุกคนมีหนังสือ
เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และมี
แบบฝึกหัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1. สอบถามผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้อง
ว่าจัดซื้อหนังสือเรียนแจกให้แก่นักเรียน
ครบทุกคนหรือไม่ อย่างไร 
2. ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อหนังสือ
เรียน 
3. ตรวจสอบหลักฐานการแจกจ่าย
หนังสือเรียนให้แก่นักเรียน 
4. สุ่มสอบถามครูและนักเรียนในแต่ละ
ช้ัน   

1. ผู้บริหาร/ครูที่
รับผิดชอบ 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักเรียนช้ัน
อนุบาล/ป.1-6/      
ม.1-3 
4. หลักฐานการ
แจกหนังสือเรียน
ให้แก่นักเรียน 

แบบเก็บข้อมูล แบบ 
1-3 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
3.นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้นมีหนังสือ
เรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน/
รายวิชาพื้นฐาน 8 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 2. การ
ด าเนินงาน
ของโรงเรียน
เป็นไปตาม
คู่มือ/แนวทาง
ที่ สพฐ.
ก าหนด 
 

2. เพื่อทราบว่า
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไป
ตามคู่มือ/
แนวทางที่ สพฐ.
ก าหนด 
 

1. การคัดเลือกหนังสือ  
   1.1 ให้ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกหนังสือตามเหตผุลเชิง
คุณค่าทางวิชาการเสนอ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
และวิชาการผ่านความเห็นชอบ
จากภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และ
ผู้แทนนักเรียน) และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
  1.2 หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
รายวิชาพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือก
จากหนังสือท่ีสอดคล้องกับ
หลักสตูรแกนกลาง หลักสตูร
สถานศึกษา มีเนื้อหายากง่าย

1. การคัดเลือก
หนงัสือเรียน 
แบบฝึกหัด และ
หนังสือเสริม
ประสบการณ์
เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนด 
โดย 
- ครูผู้สอนเป็นผู้
คัดเลือกหนังสือ
เรียน  
- เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร/
วิชาการ  
 

1. สอบถามผู้บริหารและครผูู้สอน ถึง
วิธีการคัดเลือกหนังสือเรียนว่า
ด าเนินการอยา่งไร  
2. สอบทานเอกสาร หลักฐานการ
คัดเลือกหนังสือเรียนวา่เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดหรือไม่ โดยสอบทาน
ว่าใครเป็นผู้คดัเลือก รายชื่อหนังสอืท่ี
คัดเลือกเป็นไปตามบญัชีก าหนดสือ่ 
จากเว็บไซต์ที่ก าหนด  เสนอ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร/ฝาย
วิชาการ ผ่านความเห็นชอบจากภาคี 4 
ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
3. ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อหนังสือ
เรียนว่าด าเนินการตามระเบยีบฯ พัสดุ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันก่อนเปิด

1. ผู้บริหาร/
ครูผูส้อน 
2. ค าสั่งแต่งตั้ง
ภาคี 4 ฝ่าย 
3. บันทึกประชุม/
รายงานการ
ประชุม 
4. บัญชีรายการ
หนงัสือเรียน 
4. หลักฐานการ
จัดซื้อหนังสือเรียน 
3. บัญชีวัสด ุ
4. หลักฐานการ
แจกหนังสือเรียน
ให้แก่นักเรียน 

แบบเก็บข้อมูล แบบ 
1-3 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

เหมาะสมกับผู้เรียน ให้เลือกจาก
บัญชีก าหนดสื่อการเรียนรูส้ าหรบั
เลือกใช้สถานศึกษาปีการศึกษา 
2559 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบญัชี
ก าหนดสื่อการเรยีนรูส้ าหรับ
เลือกใช้ในสถานศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
(Http://academic.obec.go.th.t
extbook.web.) หรือเว็บไซต์ของ
ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา หรือเว็บไซต์ สพฐ.
(Http://academic.obec.go.th 
หรือ http://www.obec.go.th) 
   1.3 หนังสือเสริมประสบการณ์
ระดับปฐมวัยพิจารณาจากความ
สอดคล้องของหลักสูตร
สถานศึกษา การส่งเสริมนิสยัรัก
การอ่าน ส่งเสริมกระบวนการคิด 
คุณธรรมจริยธรรม รักษ์
สิ่งแวดล้อมฯลฯ ซึ่งสามารถดู
รายชื่อตัวอย่างหนังสือท่ีผ่านการ
ประกวด/การคดัเลือกจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก
เว็บไซตส์ านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา   
(Http://academic.obec.go.th/

- ผ่านความ
เห็นชอบจากภาคี 
4 ฝ่ายและ
กรรมการ
สถานศึกษาฯ      
- คัดเลือกจาก
บัญชีก าหนดสื่อฯ 
ในป ี2559  
2. การจัดซื้อ
หนังสือเป็นไป
ตามแนวทางที่
ก าหนด โดย 
- หนังสือเสริม
ประสบการณ์
จัดซื้อเพื่อใช้
ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ที่
หลากหลายและ
เพียงพอต่อการจัด
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียนปฐมวัย 
- จัดซื้อหนังสือ
เรียนรายวิชา
พื้นฐาน ครบ 
100% และ
แบบฝึกหัด
รายวิชาพื้นฐาน    

ภาคเรยีนหรือไม ่
4. มีการควบคุมหนังสือเรยีนโดย
ลงบัญชีวัสดุ และให้นักเรียนลงช่ือรับ
หนังสือไว้เป็นหลักฐาน 

http://academic.obec.go.th.textbook.web/
http://academic.obec.go.th.textbook.web/
http://www.obec.go.th/
http://academic.obec.go.th/web/node/123
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

web/node/123) 
หรือเว็บไซต์ฐานข้อมลูบัญชี
ก าหนดสื่อการเรยีนรูส้ าหรับ
เลือกใช้ในโรงเรียนตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 
(Http://academic.obec.go.th.t
extbook.web.) 
2. หลักการจัดซื้อหนังสือ 
   2.1 หนังสือเสริมประสบการณ์
จัดซื้อเพื่อใช้ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเพยีงพอ
ต่อการจัดประสบการณ์ใน
ห้องเรียนปฐมวัย 
   2.2 หนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
ต้องจัดซื้อ 100% ของจ านวน
นักเรียน ในกรณีไดร้ับจดัสรร
งบประมาณไม่ครบตามจ านวน
นักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงิน
จากงบเงินอุดหนุนรายการค่า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนมา
ใช้เป็นล าดับแรกก่อน หากยังไม่
พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจดัการ
เรียนการสอนเป็นล าดับถดัไป 
และเมื่อไดร้ับจัดสรรครบใหส้่งใช้
คืนรายการเดมิ 

3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  
ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ ครบ
100% 
- การจัดซื้อ
เป็นไปตาม
ระเบียบฯ พัสดุ 
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และให้ทันก่อน
เปิดภาคเรียน 
- มีการลงบญัชี
วัสดุหนังสือเรียน 
- แจกหนังสือ
เรียนโดยให้
นักเรียนลงลายมือ
ช่ือรับหนังสือไว้
เป็นหลักฐาน 
- แจกหนังสือ
เรียนให้นักเรียน
ครบทุกคนโดยไม่
เรียกคืน 
 

http://academic.obec.go.th/web/node/123
http://academic.obec.go.th.textbook.web/
http://academic.obec.go.th.textbook.web/
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

  2.3 แบบฝึกหัด จัดซื้อเฉพาะ
รายวิชาพื้นฐาน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
จัดซื้อ 100% 
  2.4 งบประมาณสามารถถัวจ่าย
ระหว่างกลุม่สาระการเรยีนรู้และ
ระดับชั้นได ้
  2.5 แจกหนังสือเรียนท่ีจัดซื้อ
ให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เรยีก
คืนทุกช้ัน และให้นักเรียน
ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุม้ค่า
และเกดิประโยชน์สูงสดุ 
 2.6 งบประมาณที่เหลือจากการ
จัดซื้อครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
แล้ว สามารถน าไปจัดซื้อหนังสือ
เรียนสาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม/
รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ
หลักสตูรสถานศึกษาหรือจดัท า
ส าเนาเอกสารประกอบการเรยีน
การสอนได้ โดยผ่านความ
เห็นชอบร่วมกันของคระกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ
โรงเรียนขั้นพื้นฐาน 
  2.7 วิธีการจัดซื้อ ให้โรงเรียน
ด าเนินการตามระเบยีบฯ พัสดุ 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

โดยค านึงถึงคุณภาพที่เหมาะสม
กับราคา และให้ต่อรองราคาจาก
ผู้ขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
กรณีจดัซื้อโดยวิธีพิเศษที่จ าเป็น 
ต้องระบุช่ือส านักพิมพ์ ผู้แต่งเป็น
การเฉพาะใหด้ าเนินการโดย
เปิดเผย โปร่งใส เปิดโอกาสให้เกดิ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดย
แจ้งผู้มีอาชีพ ร้านค้า ส านักพิมพ์
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เมื่อได้ผู้
เสนอราคาต่ าสุดแล้ว หากเห็นว่า
ยังไม่เหมาะสมให้ท าการต่อรอง
ราคาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ให ้  
โรงเรียนเตรียมด าเนินการหาผู้ขาย
ไว้ให้พร้อม เพื่อที่จะท าสัญญาได้
ทันทีเมื่อได้รบัโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร 

3. ค่า
อุปกรณ์การ
เรียน 

1. การใช้
จ่ายเงินเป็นไป
ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

1. เพื่อทราบว่า
การใช้จ่ายเงิน
ของโรงเรียน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม ่

 
 

จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็น
และส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน ได้แก่ สมุด ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือ
เรขาคณิต วัสดุฝึกตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดดุ้าน 
ICT กระดาษ สีเทียน ดินน้ ามันไร้
สารพิษ กระเป๋านักเรียน ฯลฯ  

1. จ่ายเงินให้
นักเรียนและ/หรือ
ผู้ปกครองน าไป
จัดหาอุปกรณ์การ
เรียนที่จ าเป็นและ
ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 

1. สอบถามผู้บริหาร ครู และนักเรยีนว่า
มีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่
นักเรียนหรือไม่ อย่างไร  
2. สอบทานค าสั่งแต่งตั้งผู้จ่ายเงินว่ามี
อย่างน้อย 2 คน 
3. สอบทานหลักฐานการบริจาคเงินให้
โรงเรียน 
4. สอบทานใบเสร็จรับเงินท่ีได้รับจาก
นักเรียน/ผู้ปกครอง ว่ามีการน าเงนิไป
ซื้อค่าอุปกรณ์การเรียนหรือไม ่

1. ผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้
จ่ายเงิน 
3. หลักฐานการ
บริจาคเงิน (ถ้ามี) 
4. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
5. ใบเสร็จรับเงิน
ของนักเรียน 

แบบเก็บข้อมูล 1-4 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

5. สอบถามครูประจ าช้ันว่านักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นและส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพจริงหรือไม่  
6. สังเกตการณ์ในห้องเรยีน 

 

 2. การ
ด าเนินงาน
ของโรงเรียน
เป็นไปตาม
คู่มือ/แนวทาง
ที่ สพฐ.
ก าหนด 
 

2. เพื่อทราบว่า
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไป
ตามคู่มือ/
แนวทางที่ สพฐ.
ก าหนด 
 

1. สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงิน
อย่างน้อย 2 คน เพื่อร่วมกัน
จ่ายเงินให้กับนักเรยีนและ/หรือ
ผู้ปกครองโดยลงลายมือช่ือรับเงิน 
กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือ
ช่ือรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลง
ลายมือช่ือรับแทน ตามแบบฟอฺร์ม 
หลักฐานการจ่ายเงินท่ีก าหนด 
2. สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ
หรือผู้ปกครอง จัดหาอุปกรณ์การ
เรียนได้ตามความต้องการ ได้แก่ 
จัดซื้อจากสหกรณ์ ร้านค้า ชุมชน 
โดยด าเนินการให้ทันก่อนเปดิภาค
เรียน ส าหรับโรงเรยีนที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร ผู้ปกครองหาซื้อได้
ล าบาก โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือในการจัดหา
ได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 
 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้
จ่ายเงินอย่างน้อย 
2 คน 
2. มีหลักฐานการ
จ่ายเงินให้แก่
นักเรียน/
ผู้ปกครอง โดย
นักเรียนหรือ
ผู้ปกครองลง
ลายมือช่ือ 
ครบถ้วนตามแบบ
ที่ก าหนด 
3. มหีลักฐานการ
แจ้งให้นักเรียน/
ผู้ปกครอง จัดหา
อุปกรณ์การเรียน
ได้ตามความ
ต้องการ 
4. มีการตดิตาม
ใบเสร็จรับเงิน
จากนักเรียน/
ผู้ปกครอง และ
หรือมีหลักฐาน

1 ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งผู้จ่ายเงิน 
2. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินค่า
อุปกรณ์การเรียนวา่การปฏิบัติเปน็ไป
ตามแนวทางที่ก าหนด โดยใช้
แบบฟอร์มตามที่ก าหนด และให้
นักเรียน/ผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับเงิน 
และมลีายมือช่ือผูจ้่ายเงินอย่างน้อย     
2 คน 
3 สอบถามและสอบทานเอกสารวา่มี
การติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน
และผูป้กครองครบถ้วนหรือไม่ หากไม่
ครบมีหลักฐานการจดัหาใหต้รวจสอบ
หรือไม่  
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้
จ่ายเงิน 
2.หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
3.ใบเสร็จของ
นักเรียน 
4.หลักฐานยืนยัน
การจัดหา (ถ้ามี) 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

3. สถานศึกษาติดตาม
ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการ
จัดหาอุปกรณ์การเรียนจาก
นักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีไม่มี
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้หลักฐานการ
จัดหาแทน ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 
4. สถานศึกษาดูแลให้นักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนจริง 
5. หากโรงเรียนพบว่านักเรียนไมม่ี
อุปกรณ์การเรียน โดยน าเงินไปใช้
อย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้ปกครองต้องคืน
เงินให้กับทางราชการ 
5. ผู้ปกครองสามารถถัวจ่าย
ร่วมกับค่าเครื่องแบบนักเรยีนได ้
6. กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่า
อุปกรณ์ให้แก่สถานศึกษา ต้อง
ด าเนินการตามแนวทางการ
บริจาคเงิน ด้วยความสมัครใจ 
เพื่อให้โรงเรียนน าไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 

การจัดหา
ครบถ้วน 
5. นักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียน
ใช้จริง 
 

4. ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

1. การใช้
จ่ายเงินเป็นไป
ตาม
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบว่า
การใช้จ่ายเงิน
ของโรงเรียน
เป็นไปตาม

1.จัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่
จ าเป็นและส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน คนละ 2 ชุดต่อปี  
2.กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียน

1.จ่ายเงินให้
นักเรียนและ/หรือ
ผู้ปกครองน าไป
จัดหาเครื่องแบบ

1.สอบทานค าสั่งแต่งตั้งผู้จ่ายเงินวา่มี
อย่างน้อย 2 คน 
2.สอบทานหลักฐานการบริจาคเงนิให้
โรงเรียน (ถ้ามี) 

1. ผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้
จ่ายเงิน 

แบบเก็บข้อมูล 1-4 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

 วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม ่

 
 

เพียงพอแล้วสามารถซื้อเข็มขดั 
รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด หรือชุดกีฬาได้ 
กรณีจดัซื้อชุดนักเรยีนที่แตกต่าง
จากชุดนักเรียนปกติและราคาสูง
กว่าที่ก าหนดอาจซื้อได้เพียง 1 ชุด  

นักเรียน คนละ 2 
ชุด/ปี หรือถ้าชุด
นักเรียนเพียงพอ
แล้วสามารถน าไป
ซื้อชุดเครื่องแต่ง
กายอื่นได ้

4.สอบทานใบเสรจ็รับเงินที่ได้รับจาก
นักเรียน/ผู้ปกครอง ว่ามีการน าเงนิไป
ซื้อค่าอุปกรณ์การเรียนหรือไม่ หรอื
หลักฐานยืนยันการจัดหาแทน 
5.สอบถามครูประจ าช้ันและนักเรยีนว่า
นักเรียนมเีครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่อง
แต่งกายใช้ใหม่หรือไม่ อย่างไร 
6.สังเกตการณ์ในห้องเรียน 
 

3. หลักฐานการ
บริจาคเงิน (ถ้ามี) 
4. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
5. ใบเสร็จรับเงิน
ของนักเรียน/
ผู้ปกครอง 
6.หลักฐานยืนยัน
การจัดหา (ถ้ามี) 

 2. การ
ด าเนินงาน
ของโรงเรียน
เป็นไปตาม
คู่มือ/แนวทาง
ที่ สพฐ.
ก าหนด 
 

2. เพื่อทราบว่า
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไป
ตามคู่มือ/
แนวทางที่ สพฐ.
ก าหนด 
 

1. สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงิน
อย่างน้อย 2 คน เพื่อร่วมกัน
จ่ายเงินให้กับนักเรยีนและ/หรือ
ผู้ปกครองโดยลงลายมือช่ือรับเงิน 
กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือ
ช่ือรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลง
ลายมือช่ือรับแทน ตามแบบฟอฺร์ม 
หลักฐานการจ่ายเงินท่ีก าหนด 
2. สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ
หรือผู้ปกครอง จัดหาอุปกรณ์การ
เรียนได้ตามความต้องการ ได้แก่ 
จัดซื้อจากสหกรณ์ ร้านค้า ชุมชน 
โดยด าเนินการให้ทันก่อนเปดิภาค
เรียน ส าหรับโรงเรยีนที่ห่างไกล   
ทุรกันดาร ผู้ปกครองหาซื้อได้
ล าบาก โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือในการจัดหา
ได้ โดยความเห็นชอบของคณะ 

1.มีค าสั่งแต่งตั้งผู้
จ่ายเงินอย่างน้อย 
2 คน 
2.มีหลักฐานการ
จ่ายเงินให้แก่
นักเรียน/
ผู้ปกครอง โดย
นักเรียนหรือ
ผู้ปกครองลง
ลายมือช่ือ 
ครบถ้วนตามแบบ
ที่ก าหนด 
3.มีหลักฐานการ
แจ้งให้นักเรียน/
ผู้ปกครอง จัดหา
เครื่องแบบ
นักเรียนได้ตาม
ความต้องการ 

1 สอบทานค าสั่งแต่งตั้งผู้จา่ยเงิน 
2. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินค่า
เครื่องแบบนักเรยีนว่าการปฏิบัติเป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนด โดยใช้
แบบฟอร์มตามที่ก าหนด และให้
นักเรียน/ผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับเงิน 
และมลีายมือช่ือผูจ้่ายเงินอย่างน้อย     
2 คน 
3 สอบถามและสอบทานเอกสารวา่มี
การติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน
และผูป้กครองครบถ้วนหรือไม่ หากไม่
ครบมีหลักฐานการจดัหาใหต้รวจสอบ
หรือไม่  
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้
จ่ายเงิน 
2.หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
3.ใบเสร็จของ
นักเรียน 
4.หลักฐานยืนยัน
การจัดหา (ถ้ามี) 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

กรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3. สถานศึกษาติดตาม
ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการ
จัดหาเครื่องแบบนักเรียนจาก
นักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีไม่มี
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้หลักฐานการ
จัดหาแทน ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 
4. สถานศึกษาดูแลให้นักเรียนมี
เครื่องแบบนักเรยีนจริง 
5. หากโรงเรียนพบว่านักเรียนไมม่ี
เครื่องแบบนักเรยีน โดยน าเงินไป
ใช้อย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้ปกครองต้องคืน
เงินให้กับทางราชการ 
6. ผู้ปกครองสามารถถัวจ่าย
ร่วมกับค่าอุปกรณ์การเรียนได ้
7. กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่า
เครื่องแบบนักเรยีนให้แก่
สถานศึกษา ต้องด าเนินการตาม
แนวทางการบริจาคเงิน ด้วยความ
สมัครใจ เพื่อให้โรงเรยีนน าไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
 
 

4.มีการติดตาม
ใบเสร็จรับเงิน
จากนักเรียน/
ผู้ปกครอง และ
หรือมีหลักฐาน
การจัดหา
ครบถ้วน 
5.นักเรียนมี
เครื่องแบบ
นักเรียนใช้จริง 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

5. เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีน 

1. การใช้
จ่ายเงินเป็นไป
ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

1. เพื่อทราบว่า
การใช้จ่ายเงิน
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ของโรงเรียน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

 
 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมวิชาการ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการเรียนปกติในช้ัน
เรียน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม
เด็กเก่งให้เป็นเลิศ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียนท่ีเรียน
อ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้น
กิจกรรมที่เสรมิสร้างจินตนาการให้
โอกาสนักเรียนได้เรยีนรู้ ได้แก่ 
กิจกรรมด้านประชาธิปไตย  
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
พัฒนาด้านความสามารถ ด้านการ
สื่อสาร ด้านการคดิ และการ
พัฒนากรอบความคิดแบบเปิด
กว้าง ด้านการแก้ปัญหา ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีและทักษะการเรยีนรู้
ที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
และเพื่อเสรมิสร้างทักษะการ
ท างาน การด ารงชีพและทักษะ
ชีวิต โดยตอบสนองความสนใจ 
ความถนัด ความต้องการของ
นักเรียน  
2. กิจกรรมคณุธรรมจรยิธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด/ผู้

1.นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
ครบทั้ง 4 ด้าน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ดังนี ้
(1) จัดกิจกรรม
วิชาการเป็นไป
ตามแนวทางที่
ก าหนดอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
(2) จัดกิจกรรม
คุณธรรม 
จริยธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนาร/ี
ยุวกาชาด/ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ 
อย่างน้อยปีละ    
1 ครั้ง 
(3) จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้    
ต่าง ๆ  อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
 
(4)  กิจกรรม
เทคโนโลยี

1. สอบถามผู้บริหารและครูที่รับผดิชอบ
ว่ามีการด าเนินกิจกรรมครบถ้วนหรือไม่
อย่างไร 
2. สอบทานแผนปฏิบตัิการประจ าปี  
ว่าได้ก าหนดกิจกรรมไวค้รบถ้วน      
ทั้ง 4 รายการ หรือไม่ หรือก าหนด
โครงการ/กิจกรรมแยกไว้ต่างหาก 
3. ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้หรือไม ่

1. ผู้บริหาร/ครู
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของโครงการ 
2. แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
3. หลักฐานการ
จ่าย 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

บ าเพ็ญประโยชน์ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยกิจกรรม ลดเวลาเรยีน 
เพิ่มเวลารู้ เป็นการด าเนินการเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะและค่านิยม 
โดยการปลูกฝังค่านิยมและ
จิตส านึกการท าประโยชน์ต่อ
สังคม ปลูกฝังความรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาโดยเน้น
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
อย่างน้อย 40 ช่ัวโมง/คน/ปี     
เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT 
บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน
เพิ่มเตมิจากการเรียนคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน ได้แก่ การสืบค้นความรู้
ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต การ
ให้บริการคอมพิวเตอร์ในการ
จัดท าสื่อรายงาน การน าเสนอ
ข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

สารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 
อย่างน้อย 40 
ช่ัวโมง/คน/ป ี
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

 2. การ
ด าเนินงาน
สอดคล้องตาม
แนวทางที่ 
สพฐ. ก าหนด 

เพื่อให้ทราบว่า
โรงเรียนมีการ
ด าเนินงาน
สอดคล้องตาม
แนวทางที่ สพฐ.
ก าหนด  
 

1. การก าหนดกิจกรรมเกดิจาก
การมีส่วนร่วมภาคี 4 ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
 
 

1. การก าหนด
กิจกรรมเกิดจาก
การมีส่วนร่วมภาคี 
4 ฝ่าย และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

1.สอบทานว่ามีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
2.สอบทานการมสี่วนร่วมจากรายงาน
การประชุม/บันทึกประชุม/เอกสารอื่นๆ 
ที่แสดงว่าคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนหรอืไม ่

1.ค าสั่ง 
2.รายงานการ
ประชุม/บันทึก
ประชุม/เอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

แบบเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

   2.สถานศึกษาจัดกิจกรรมครบ    
ทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก ่
-กิจกรรมวิชาการ 
-กิจกรรมคณุธรรม   จริยธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด/  ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์  
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

2.โรงเรียนจัด
กิจกรรมครบทั้ง 4 
กิจกรรม ได้แก ่
-กิจกรรมวิชาการ 
ปีละ 1 ครั้ง 
-กิจกรรมคณุธรรม   
จริยธรรม/ลูกเสือ/
เนตรนารี/ยุว
กาชาด/  ผู้บ าเพญ็
ประโยชน์ ปลีะ 1 
ครั้ง 
-กิจกรรมทัศน
ศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
-กิจกรรมบริการ
เทคโนโลยี ปีละ 1 
ครั้งสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(ICT) 40 ชม./คน/
ปี 

1.ตรวจสอบและวิเคราะห์ แผน/
โครงการ/กิจกรรม ว่าก าหนดไว้
ครบถ้วนทุกกิจกรรมหรือไม่ และเป็นไป
ตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ สพฐ. ก าหนดไว้ใน  
แต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 

1.แผนปฏิบัติการ
ประจ าป/ี
โครงการ/กิจกรรม 
2.รายงานผลการ
ด าเนินงาน/
เอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
3.หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
4.แบบรายงานผล
การติดตาม 

แบบเก็บข้อมูล 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

   3.การจัดกิจกรรมครอบคลมุกลุม่ 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การจัดกิจกรรม
ครอบคลมุกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สอบถามหรือสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวขอ้ง ว่า
ได้ด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างไร 
2.ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ/
กิจกรรมด้านวิชาการว่าม ี
การพัฒนานักเรียนทุกคนตามศักยภาพ 
โดยส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ
และ แก้ไขข้อบกพร่องของเด็กอ่อนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น และสอดคล้องกับ
นโยบายที่ก าหนด 
3.ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ/
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมนักเรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบายที่ก าหนด 
4.ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ/
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
เสรมิประสบการณต์รงให้แก่นักเรยีน 
ทุกคน  
5.ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ/
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แก่
นักเรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกต ิอย่าง
น้อย 40 ช่ัวโมง/คน/ปี  

1.แผนปฏิบัติการ
ประจ าป/ี
โครงการ/กิจกรรม 
2.รายงานผลการ
ด าเนินงาน/
เอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
3.หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
4.แบบรายงานผล
การติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเก็บข้อมูล 
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เร่ืองท่ี
ตรวจสอบ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ 

6. ระบบ
ก ากับ 
ตดิตาม 
ประเมินผล
และรายงาน
ผล 

1. มีระบบ
ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน
ผล 

เพื่อให้ทราบว่า
โรงเรียนมีการ
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและ
รายงานผลตาม
แนวทางที่
ก าหนด 

1. สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ตดิตาม
ประเมินผลซึ่งประกอบด้วย  
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
เป็นกรรมการ ก ากับ ตดิตามและ
ประเมินผลการใช้หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน รวมทั้งกิจกรรม 
“ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้” 
2. สถานศึกษารายงานผลการ
ด าเนินต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 

โรงเรียนมีการ
ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล และ 
รายงานผลอย่าง
เป็นระบบ โดย 
1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล
ประกอบด้วย 
ผู้แทน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ครู 
ผู้ปกครอง 
นักเรียน 
2. มีร่องรอยการ
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ 
สพป.ระนองทราบ 

1.สอบผู้บรหิารและครูที่รับผดิชอบว่ามี
ระบบก ากับ ตดิตามอย่างไร 
2.สอบทานค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามของโรงเรยีน 
3. มีร่องรอยการก ากับ ตดิตามของ
คณะกรรมการฯ 
4.สอบทานรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการก ากับติดตาม 
หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
5.สอบทานร่องรอยการน าผลของการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงพัฒนาในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

1.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2.รายงานผล    
การด าเนินงาน 
และเอกสารอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

แบบเก็บข้อมูล 

 
 
 
 
 
 



แบบเก็บข้อมลูการตรวจสอบการด าเนินงาน 
โครงการสนับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ณ วันที.่................................................... 

หน่วยรับตรวจ โรงเรียน..................................................................อ าเภอ................................................ 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ    1. เพื่อให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
     อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2. เพื่อทราบขั้นตอนการด าเนินงานของโรงเรียนว่าเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ท่ีเกี่ยวข้องกับด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการ
สอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว/เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 2) ค่าหนงัสือเรียน  3) ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน ในช่วงภาคเรียนท่ี 2/2563 
และภาคเรยีนที่ 1/2564              

เร่ืองท่ีตรวจสอบ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 
1. การใช้จ่ายเงินบรรลุ
วัตถุประสงค์  

 

ใช้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายราย
หัวเพื่อจัดการเรียนการสอน
ได้มากท่ีสุด    

1. ก าหนดกรอบวงเงินในการใช้จ่าย
เพื่อจัดการเรียนการสอนตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี 
   ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
   ร้อยละ 60-69 
   น้อยกว่าร้อยละ 60 
2. การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
   ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
   ร้อยละ 60-69 
   น้อยกว่าร้อยละ 60 

- พัฒนาการเรียนการสอน 
ร้อยละ………………………….. 
- บริหารจัดการ (งบประจ า) 
ร้อยละ………………………….. 
- ส ารองจ่าย (กรณจี าเป็น) 
ร้อยละ...……………………….. 
สุ่มตรวจ...............โครงการ 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
…………………………………………………... 

2. การด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปตาม
แนวทางที่ สพฐ.ก าหนด 
 

1.มีกรอบ ทิศทาง การ
พัฒนาท่ีชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนและ
นโยบายของต้นสังกัด  

3. มีการก าหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาไวใ้นแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 มี              ไม่ม ี
2.โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปมีีความ
สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน 
นโยบายและจดุเน้นของ สพฐ.  
 สอดคล้อง      ไม่สอดคลอ้ง 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของโรงเรียนผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. แผนปฏิบัติการประจ าปีผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ใช่             ไม่ใช่ 

ประชุมครั้งที่ ………/…………. 
ลงวันท่ี................................... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

 3. โรงเรียนมีการรายงานผล
การด าเนินงานของโรงเรียน
ให้สาธารณชนไดร้ับทราบ
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

4. รายงานผลการด าเนินงานให้
สาธารณชนไดร้ับทราบ 
 รายงาน     
      ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
      ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ให้ระบุรูปแบบการรายงาน. 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
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ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 
  ไม่รายงาน …………………………………………………... 

 4. มีระบบควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 

5. มีระบบควบคมุการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 มีระบบควบคมุ 
       ชัดเจน สามารถควบคุมได้ 
            ทุกโครงการ 
       มีร่องรอยการควบคมุ 
            แต่สามารถควบคุมได ้
            เพียงบางส่วน 
 ไม่มีระบบควบคมุ 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

 5. การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนร้อยละ 100 

6. การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน  
 ร้อยละ 100 
 ร้อยละ 50 - 99 
 น้อยกว่าร้อยละ 50 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………...…
………………………………………………... 
 

 6. การใช้จ่ายเงินถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 

7. หลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่เกีย่วข้อง  
 ถูกต้องทุกรายการ 
 ถูกต้องบางรายการ      
 ไม่ถูกต้อง 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
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เร่ืองท่ีตรวจสอบ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 

1. การใช้จ่ายเงินเป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์

 

1. ใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรยีน
ยากจน ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย  
2. ใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด  

1.. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรยีน
ยากจนท่ีมีรายชื่อตรงกับฐานข้อมลู
นักเรียนยากจนในระบบ DMC 
 ใช่    ไม่ใช่  
2. จา่ยเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานให้แก่
ผู้มีสิทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 ใช่    ไม่ใช่ 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

2. การด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปตามคูม่ือ/
แนวทางที่ สพฐ.ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีเอกสารหลักฐานแสดง
การส ารวจข้อมูลนักเรียน
ยากจน 
2. มีฐานข้อมูลนักเรยีน
ยากจนในระบบนักเรียน
รายบุคคล (DMC) 
3. จัดสรรเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรยีน
ยากจนตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
4. การใช้จ่ายเงินถูกต้อง
เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด 
5. มีระบบควบคมุดูแล
นักเรียนยากจน 
6. มีรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

6. มีเอกสารการส ารวจนักเรียน
ยากจน 
 มี    ไม่ม ี
7. บันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนใน
ระบบ DMC ถูกต้อง ครบถ้วน 
 ใช่    ไม่ใช่ 
8. มีหลักฐานการคัดเลือกนักเรียน
ยากจนให้ตรวจสอบ 
 มี    ไม่ม ี
9. รายชื่อนักเรียนยากจนท่ีได้รับ
คัดเลือก สอดคล้องกับรายชื่อนักเรียน
ยากจนในระบบ DMC  
 ใช่    ไม่ใช่ 
10. หลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง
และเป็นไปตามรายการที่ก าหนด 
 ใช่    ไม่ใช่ 
6. จัดให้มีระบบควบคุมดูแลนักเรยีน
ยากจน 
 มี   ไม่ม ี
7. มีเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน ให้ สพป.ระนอง ทราบ 
 มี    ไม่ม ี

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
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เร่ืองท่ีตรวจสอบ 1. ค่าหนังสือเรียน 
ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 

1. การใช้จ่ายเงินเป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์

 

1.นักเรียนปฐมวัยมีหนังสือ
เสรมิประสบการณ์ที่
หลากหลายและเพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 
2.นักเรียนประถมศึกษา 
ทุกคนมีหนังสือเรยีน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี
แบบฝึกหัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
3.นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีหนังสือเรียนสาระ
การเรยีนรู้พื้นฐาน/รายวิชา
พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

1. นักเรียนปฐมวัยมหีนังสือเสริม
ประสบการณ์ที่หลากหลายและ
เพียงพอ 
 ใช่      ไม่ใช่ 
2. นักเรียนประถมศึกษา 
มีหนังสือเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
และแบบฝึกหัดตามเกณฑ์ครบทุกคน 
 ใช่      ไม่ใช่ 
3. นักเรียนมัธยมศึกษามีหนังสือเรยีน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกคน 
 ใช่      ไม่ใช่ 
 

 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

2. การด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปตามคูม่ือ/
แนวทางที่ สพฐ.ก าหนด 
 

3. การคัดเลือกหนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด และหนังสือ
เสรมิประสบการณเ์ป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนด โดย 
- ครูผู้สอนเป็นผู้คดัเลือก
หนังสือเรียน  
- เสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร/วิชาการ  
 
- ผ่านความเห็นชอบจาก
ภาคี 4 ฝ่ายและกรรมการ
สถานศึกษาฯ      - 
คัดเลือกจากบัญชีก าหนด
สื่อฯ ในปี 2564  
4. การจัดซื้อหนังสือเป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนด โดย 
- หนังสือเสริม
ประสบการณ์จัดซื้อเพื่อใช้
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเพียงพอต่อ
การจัดประสบการณ์ใน
ห้องเรียนปฐมวัย 
- จัดซื้อหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ครบ 100% 
และแบบฝึกหัดรายวิชา
พื้นฐาน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย 

5. ครูผูส้อนเป็นผูค้ัดเลือกหนังสือ
เรียน 
 ใช่      ไม่ใช่ 
2. เสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร/วิชาการ 
 ใช่      ไม่ใช่ 
3. ผ่านความเห็นชอบจากภาคี 4 ฝ่าย
และกรรมการสถานศึกษาฯ       
 ใช่      ไม่ใช่ 
4. รายชื่อหนังสือท่ีคัดเลือกเป็นไป
ตามบัญชีก าหนดสื่อ จากเว็บไซตท์ี่
ก าหนด   
 ใช่      ไม่ใช่ 
5. การจัดซื้อหนังสือครบถ้วนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ใช่      ไม่ใช่ 
6. หลักฐานการจดัซื้อหนังสือเรียน
เป็นไปตามระเบียบฯ พัสดุ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ท้นก่อนเปิดภาคเรียน 
 ใช่      ไม่ใช่ 
7. มีการควบคุมหนังสือเรียนโดย
ลงบัญชีวัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน 
 ใช่      ไม่ใช่ 
8. นักเรียนลงช่ือรับหนังสือไว้เป็น
หลักฐาน 
 ใช่      ไม่ใช่ 
9. แจกหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
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ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 
คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  ตาม
หลักสตูรแกนกลางฯ ครบ
100% 
- การจัดซื้อเป็นไปตาม
ระเบียบฯ พัสดุ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และให้ทันก่อน
เปิดภาคเรียน 
- มีการลงบญัชีวัสดุหนังสือ
เรียน 
- แจกหนังสือเรียนโดยให้
นักเรียนลงลายมือช่ือรับ
หนังสือไว้เป็นหลักฐาน 
- แจกหนังสือเรียนให้
นักเรียนครบทุกคนโดยไม่
เรียกคืน หรือให้ยืมหนังสือ
เรียนตามแนวทางที่ก าหนด 

ครบทุกคนโดยไมเ่รียกคืนหรือให้ยมื
ตามแนวทางที่ก าหนด 
 ใช่      ไม่ใช่ 
 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
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…………………………………………………... 
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…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
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เร่ืองท่ีตรวจสอบ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 

1. การใช้จ่ายเงินเป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์

 

1.จ่ายเงินให้นักเรียนและ/
หรือผู้ปกครองน าไปจัดหา
อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็น
และส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 
 

1. จ่ายเงินให้แก่นักเรียน/
ผู้ปกครอง ไปจดัหาอุปกรณ์การ
เรียน 
 ใช่    ไม่ใช่ 
3. นักเรียน/ผู้ปกครอง น าเงินไป
ซื้อค่าอุปกรณ์การเรียนตามความ
ต้องการ 
 ใช่    ไม่ใช่ 
3. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน         
ที่จ าเป็นและส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพจริง 
  ใช่    ไม่ใช่ 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

2. การด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปตามคูม่ือ/
แนวทางที่ สพฐ.ก าหนด 
 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้จา่ยเงิน
อย่างน้อย 2 คน 
2. มีหลักฐานการจ่ายเงิน
ให้แก่นักเรียน/ผู้ปกครอง 
โดยนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ลงลายมือช่ือ ครบถ้วนตาม
แบบท่ีก าหนด 
3. มีหลักฐานการแจ้งให้
นักเรียน/ผู้ปกครอง จัดหา
อุปกรณ์การเรียนไดต้าม
ความต้องการ 
4. มีการติดตาม
ใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน/
ผู้ปกครอง และหรือมี
หลักฐานการจัดหาครบถ้วน 
5. นักเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนใช้จริง 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้จา่ยเงิน อย่าง
น้อย 2 คน 
 มี     ไม่ม ี
2. มีหลักฐานการจ่ายเงินค่า
อุปกรณ์การเรียนตามแบบฟอร์ม
ตามที่ก าหนด โดยนักเรียนหรือ
ผู้ปกครองลงลายมือช่ือ ครบถ้วน 
และมผีู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน 
 ใช่     ไม่ใช่ 
 3 มีการติดตามใบเสร็จรับเงิน
จากนักเรียนและผู้ปกครอง
ครบถ้วนหรือมีหลักฐานการจัดหา
ให้ตรวจสอบครบถ้วน 
 ใช่     ไม่ใช่ 
4. มีการควบคุมดูแลให้นักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนใช้จริง 
 มี     ไม่ม ี

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
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…………………………………………………... 
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…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผู้ปกครอง
หรือนักเรียน 
1.มีการแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ปกครองและนักเรยีน
ทราบ 
2.มีการจัดท ารายละเอียด
การโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากธนาคารตามแบบท่ี
ก าหนด 
3.ด าเนินการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร
โดยเร็ว 

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้ปกครองหรือ
นักเรียน 
1.มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองและนักเรยีนทราบ 
 มี     ไม่ม ี
2.มีรายละเอียดการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารตามแบบท่ี
ก าหนด 
 มี     ไม่ม ี
3.ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารภายใน 3 วัน 
 ใช่     ไม่ใช่ 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………...…
………………………………………………... 
…………………………………………………... 



25 
 

ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 
4.มีหลักฐานการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร ให้
ตรวจสอบ 
5.มีการก ากับดูแลการโอน
เงินและตรวจสอบหลักฐาน
การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโดย
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
6.มีการแจ้งก าชับผู้ปกครอง
หรือนักเรียนน าเงินไปจดัหา
อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรยีน 
7. มีการติดตาม
ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน
การจัดหาจากนักเรยีนหรือ
ผู้ปกครองครบถ้วน 

4.มีหลักฐานการโอนเงินเข้าบญัชี
เงินฝากธนาคาร  
 มี     ไม่ม ี
5.มีการก ากับดูแลการโอนเงินและ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนโดย
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 ใช่     ไม่ใช่ 
6.แจ้งก าชับผู้ปกครองหรือ
นักเรียนน าเงินไปจัดหาอุปกรณ์
การเรยีนและเครื่องแบบนักเรียน 
 แจ้ง    ไม่แจ้ง 
7.มีการติดตามใบเสรจ็รับเงินหรือ
หลักฐานการจัดหาจากนักเรียน
หรือผู้ปกครองครบถ้วน 
 ใช่     ไม่ใช่ 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
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เร่ืองท่ีตรวจสอบ 1. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 

1. การใช้จ่ายเงินเป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์

 

1.จ่ายเงินให้นักเรียนและ/
หรือผู้ปกครองน าไปจัดหา
เครื่องแบบนักเรยีน คนละ 
2 ชุด/ปี หรือถ้าชุดนักเรียน
เพียงพอแล้วสามารถน าไป
ซื้อชุดเครื่องแต่งกายอ่ืนได ้

1. จ่ายเงินให้แก่นักเรียน/ผู้ปกครอง 
ไปจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 
 ใช่    ไม่ใช่ 
3. นักเรียน/ผู้ปกครอง น าเงินไปซือ้
ค่าเครื่องแบบนักเรียนตามความ
ต้องการ 
 ใช่    ไม่ใช่ 
3. นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน
หรือเครื่องแต่งกายอื่นที่จ าเป็นจรงิ 
  ใช่    ไม่ใช่ 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

2. การด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปตามคูม่ือ/
แนวทางที่ สพฐ.ก าหนด 
 

กรณีจ่ายเงินสด 
1.มีค าสั่งแต่งตั้งผูจ้่ายเงิน
อย่างน้อย 2 คน 
2.มีหลักฐานการจ่ายเงิน
ให้แก่นักเรียน/ผู้ปกครอง 
โดยนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ลงลายมือช่ือ ครบถ้วนตาม
แบบท่ีก าหนด 
กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคาร 
3.มีหลักฐานการแจ้งให้
นักเรียน/ผู้ปกครอง จัดหา
อุปกรณ์การเรียนไดต้าม
ความต้องการ 
4.มีการติดตาม
ใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน/
ผู้ปกครอง และหรือมี
หลักฐานการจัดหาครบถ้วน 
5.นักเรียนมีเครื่องแบบ
นักเรียนใช้จริง 

กรณีจ่ายเงินสด 
1. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้จา่ยเงิน อย่าง
น้อย 2 คน 
 มี     ไม่ม ี
2. มีหลักฐานการจ่ายเงินค่า
เครื่องแบบนักเรยีนตามแบบฟอรม์
ตามที่ก าหนด โดยนักเรียนหรือ
ผู้ปกครองลงลายมือช่ือ ครบถ้วน 
และมผีู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน 
 ใช่     ไม่ใช่ 
 3 มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจาก
นักเรียนและผู้ปกครองครบถ้วน
หรือมีหลักฐานการจดัหาให้
ตรวจสอบครบถ้วน 
 ใช่     ไม่ใช่ 
4. มีการควบคุมดูแลให้นักเรียนมี
เครื่องแบบนักเรยีนใช้จริง 
 มี     ไม่ม ี

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
 

 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผู้ปกครอง
หรือนักเรียน 
1.มีการแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ปกครองและนักเรยีน
ทราบ 
2.มีการจัดท ารายละเอียด
การโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากธนาคารตามแบบท่ี
ก าหนด 
3.ด าเนินการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร
โดยเร็ว 

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้ปกครองหรือ
นักเรียน 
1.มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองและนักเรยีนทราบ 
 มี     ไม่ม ี
 
2.มีรายละเอียดการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารตามแบบท่ี
ก าหนด 
 มี     ไม่ม ี
3.ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารภายใน 3 วัน 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 



27 
 

ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 
4.มีหลักฐานการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร ให้
ตรวจสอบ 
5.มีการก ากับดูแลการโอน
เงินและตรวจสอบหลักฐาน
การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโดย
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
6.มีการแจ้งก าชับผู้ปกครอง
หรือนักเรียนน าเงินไปจดัหา
อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรยีน 
7. มีการติดตาม
ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน
การจัดหาจากนักเรยีนหรือ
ผู้ปกครองครบถ้วน 

 ใช่     ไม่ใช่ 
4.มีหลักฐานการโอนเงินเข้าบญัชี
เงินฝากธนาคาร  
 มี     ไม่ม ี
5.มีการก ากับดูแลการโอนเงินและ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนโดย
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 ใช่     ไม่ใช่ 
6.แจ้งก าชับผู้ปกครองหรือนักเรยีน
น าเงินไปจัดหาอุปกรณ์การเรียน
และเครื่องแบบนักเรียน 
 แจ้ง    ไม่แจ้ง 
7.มีการติดตามใบเสรจ็รับเงินหรือ
หลักฐานการจัดหาจากนักเรียนหรอื
ผู้ปกครองครบถ้วน 
 ใช่     ไม่ใช่ 
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เร่ืองท่ีตรวจสอบ 1. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 

1. การใช้จ่ายเงินเป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์

 

1. นักเรียนทุกคนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
ตามเกณฑ์และแนวทางที่
ก าหนด ดังนี ้
(1) จัดกิจกรรมวิชาการ  
(2) จัดกิจกรรมคณุธรรม 
จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตร
นารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์   
(3) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    
(4)  กิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)   
(5) กิจกรรมการจดัการ
เรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. การใช้จ่ายเงินบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 100 

1. โรงเรียนก าหนดกิจกรรมไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี หรือ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมแยกไว้
ต่างหาก 5 ด้าน ตามเกณฑ์และ
แนวทางที่ก าหนด 
  ใช่ 
  ไม่ใช่ ขาด..............ด้าน ดังน้ี 
        วิชาการ 
        คุณธรรม จริยธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด/ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์  
        ทัศนศึกษาตามแหล่ง
เรียนรู้    ต่าง ๆ   
        เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  
        การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2.  การใช้จ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน 
สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนด 
  ร้อยละ 100 
  ร้อยละ 50-99 
  น้อยกว่าร้อยละ 50 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
 

2. การด าเนินงาน
สอดคล้องตามแนวทางที่ 
สพฐ. ก าหนด 

1. การก าหนดกิจกรรมเกดิ
จากการมสี่วนร่วมภาคี 4 
ฝ่าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 
4 ฝ่าย 
 มี     ไม่ม ี
2. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
 ใช่     ไม่ใช่ 

1. ค าสั่งที่ ......../............... 
ลงวันท่ี.............................. 
2. บันทึกประชุม/รายงานการประชุม
ครั้งท่ี......../........... 
เมื่อวันท่ี................................. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

 2.โรงเรียนจัดกิจกรรม 5 
กิจกรรม ได้แก ่
-กิจกรรมวิชาการ   
-กิจกรรมคณุธรรม   
จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตร
นารี/ยุวกาชาด/  ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์  
-กิจกรรมทัศนศึกษา  
-กิจกรรมบริการเทคโนโลยี 

2. โรงเรียนจดักิจกรรมครอบคลมุ 
 ตามแนวทางที่ก าหนด  
 ใช่     
 ไม่ใช่ ขาด..........ด้าน ดังน้ี 
      วิชาการ  
      คุณธรรม จริยธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด/ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์  
      ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้    

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
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…………………………………………………... 



29 
 

ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 
สารสนเทศและการสื่อสาร  
- กิจกรรมการจัดการเรยีน
การสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ต่าง ๆ   
      เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  
      การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

 3.การจัดกิจกรรมครอบคลมุ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี ้
1. โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการว่า
มีการพัฒนานักเรยีนทุกคนตาม
ศักยภาพ โดยส่งเสริมเด็กเก่งให้มี
ความเป็นเลิศและ แก้ไขข้อบกพรอ่ง
ของเด็กอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
และสอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนด 
 ใช่     ไม่ใช่ 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสรมิ
นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และคณุลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบาย
ที่ก าหนด 
 ใช่     ไม่ใช่ 
3. โครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมประสบการณ์
ตรงให้แก่นักเรียนทุกคน  
 ใช่     ไม่ใช่ 
4.โครงการ/กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) แก่นักเรียนเพิ่มเติม
จากหลักสูตรปกติ  
 ใช่     ไม่ใช่ 
5.โครงการ/กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) 
 ใช่     ไม่ใช่ 
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เร่ืองท่ีตรวจสอบ 1. . ระบบควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
ประเด็นการตรวจสอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการประเมิน เอกสาร/บันทึกเพ่ิมเติม 

1. มีระบบควบคมุการรบั
เงินอุดหนุนที่เหมาะสม 
เพียงพอ 

โรงเรียนมีระบบควบคุมการ
รับเงิน โดย 
1. มีการตรวจสอบจ านวน
เงินท่ีได้รับโอนเข้าบัญชีกับ
บัญชีจัดสรรงบประมาณ 
2.  ออกใบเสร็จรับเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วน 
3. ส่งใบเสร็จรับเงินให้
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาครบถ้วน 
4. บันทึกการรับเงินใน
ทะเบียนคุมที่เกีย่วข้อง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 
 

1.มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ี
ได้รับโอนเข้าบัญชีกับบญัชีจัดสรร
งบประมาณ 
 มี  ระบุวิธีการ
......................................................
..................................................... 
 ไม่ม ีเนื่องจาก........................
2. มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้อง 
ครบถ้วน 
 ใช่     
 ไม่ใช่ สาเหต.ุ......................... 
3. ส่งใบเสร็จรับเงินให้ส านักงาน      
เขตพื้นท่ีการศึกษาครบถ้วน 
 ใช่     
 ไม่ใช่ สาเหต.ุ.......................... 
4. มีการบันทึกการรับเงินใน
ทะเบียน    คุมที่เกี่ยวข้องถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
 ใช่ 
 ไม่ใช่ สาเหต ุ
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…………………………………………………... 

2. มีระบบก ากับ ตดิตาม
ประเมินผลและรายงาน
ผล 

โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม
ประเมินผล และ รายงานผล
อย่างเป็นระบบ โดย 
1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล
ประกอบด้วย 
ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน 
2. มีร่องรอยการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ สพป.ระนอง
ทราบ 

1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามของโรงเรยีน 
 มี     ไม่ม ี
2. มีร่องรอยการก ากับ ตดิตาม
ของคณะกรรมการฯ 
 มี     ไม่ม ี
3. มีรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการก ากับตดิตาม 
หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
 มี     ไม่ม ี
5.มีการน าผลของการด าเนินงาน
ไปปรับปรุงพัฒนาในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
 มี     ไม่ม ี

…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
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…………………………………………………... 
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…………………………………………………... 
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ปัญหา อุปสรรค
................................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 
 


