1

ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
ลำดับ

รำยงำนข้อมูลที่โรงเรี ยนต้องรำยงำน

ที่

ช่วงเวลำรำยงำน
ข้อมูล

1

กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน

2

ตรวจสอบผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี

3

ตรวจสอบกำรบริ หำรเงินอุดหนุน, เรี ยนฟรี 15 ปี

4

ตรวจสอบโครงกำรอำหำรเสริ มนม(นม)นักเรี ยน

5

ตรวจสอบค่ำอำหำรนักเรี ยนประจำพักนอน

ส่ งทุกสิ้ นภำคเรี ยน
ไม่เกิน 15 วัน

หมำยเหตุ

1

2

การตรวจสอบผลการดาเนินงาน

3

กระดาษทาการตรวจสอบการดาเนินงาน
โรงเรียน................................... อาเภอ..............................
วันที.่ ......................................
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรมทีต่ รวจสอบ

เหตุผล

- จำนวนโครงกำรที่ตรวจสอบ................................โครงกำร คิดเป็ นร้อยละ.......................ของโครงกำร
ทั้งหมด ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ใช้งบประมำณดำเนินกำร...............................บำท คิดเป็ นร้อยละ......................
จำกงบประมำณทั้งหมด
- นักเรี ยนร่ วมดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร.........................คน จำกนักเรี ยนทั้งหมด...............................คน
(หมำยเหตุ ไม่นบั ซ้ ำกรณี คนเดียวร่ วมหลำยกิจกรรม)
โดยภำพรวมผลกำรดำเนินโครงกำรเป็ นดังนี้
ด้ านผู้ตรวจสอบ
4.1 ผลกำรดำเนินกำร………………..…………………………….…………………………………
………………………………….…………..……………………………………………………………..
4.2 ควำมสำเร็ จ…………………………...……………………….…………………………………
……………………………………………………...………………………………………………..……
4.3 อุปสรรค/ปั ญหำ…….……………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………
4.4 ผลกำรตรวจสอบ/ข้อสังเกต….………………………………………..…………………………
…………………………………………..……………………………………………………...…………
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ด้ านผู้ปฏิบัติ (ผูบ้ ริ หำร คณะครู และนักเรี ยนของสถำนศึกษำ)
4.5 ผลกำรดำเนินกำร……………….…………………..……………………………………………
……………………………………………………..……………...………………………………………
4.6 ควำมสำเร็ จ…………….…………………………...……………………………………………
……………………………………………………………...……………………………..………………
4.7 อุปสรรค/ปั ญหำ….………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………...………………………………
4.8 ผลกำรปฏิบตั ิงำนและข้อเสนอแนะ.………………………………………..……………………
……………………………………………………..……………………………………………………...

5

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
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กระดาษทาการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้ านแผนปฏิบัติการประจาปี
สถานศึกษา.................................. อาเภอ................................
วันที.่ ..................................
1. ประสิ ท ธิ ภำพกำรบริ หำรงบประมำณด้วยแผนปฏิ บ ัติก ำรของสถำนศึ ก ษำที่ ผ่ำ นกำรประชุ ม คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ เมื่อวันที่...................................
1.1 โรงเรี ยนจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี

 จัดทำ

 ไม่จดั ทำ เพรำะ............................................

1.2 ลักษณะของแผน
- มีเป้ ำหมำย  สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น นโยบำยของ สพฐ.
 ไม่สอดคล้อง สำเหตุ...............................................................
- แนวทำง/ขั้นตอนกำรจัดทำ  มีส่วนร่ วม  ไม่มีส่วนร่ วม สำเหตุ.................................................
- มีรำยละเอียดเพื่อควบคุมกำรใช้จ่ำย  โปร่ งใส  ไม่โปร่ งใส สำเหตุ.........................................
1.3 สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ครอบคลุมทุกแหล่งงบประมำณ
 ครอบคลุม  ไม่ครอบคลุม สำเหตุ...............................................................
1.4 โรงเรี ยนจัดทาแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี มีสัดส่ วนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อจัดกิจกรรมกำรเรี ยน กำรสอน
ต่อกำรบริ หำรเท่ำใด........................................ ตัวอย่ำงเช่น 40 : 60 หรื อ 50 : 50 เป็ นตัน
โรงเรี ยนไม่ จัดทาแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี มีสัดส่ วนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
ต่อกำรบริ หำรเท่ำใด.................................
1.5 กำรติดตำมและกำรรำยงำนผล  มี  ไม่มี สำเหตุ...................................................................
1.6 ผลกำรดำเนินงำน ตำมแผน  ไม่ตำมแผน สำเหตุ................................................................
2. กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
2.1 สถำนศึ ก ษำมี โ ครงกำร/กิ จ กรรมที่ ค รบก ำหนดเวลำในกำรด ำเนิ นกำรแล้ว จำนวนกี่ โ ครงกำร/กิ จ กรรม
................................................................................................................................................................
ก. ใช้ตรงตำมวัตถุประสงค์

 ≥ 80%

 60-70%

 ≤ 60%

ข. ใช้จ่ำยตำมวงงบประมำณและระยะเวลำ

 ≥ 80%

 60-70%

≤ 60%

ค. กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

 มี

 ไม่มี
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2.2 สำเหตุ ที่สถำนศึกษำดำเนินกำรไม่เป็ นไปตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
- ดำเนินกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ของโครงกำรที่สุ่มตรวจ
สำเหตุ...........................................................................................................................................
- ดำเนิ นกำรได้ตำมกำหนดเวลำและวงงบประมำณตำมแผนปฏิ บ ตั ิ ก ำรประจำปี ต่ ำกว่ำร้ อยละ 60 ของ
โครงกำรที่สุ่มตรวจ
สำเหตุ...........................................................................................................................................
2.3 เอกสำรและทะเบียนคุมกำรรับ-จ่ำยงบประมำณและงบประมำณคงเหลือแต่ละโครงกำรมีกำรอนุมตั ิครบถ้วน
เบิกจ่ำยเป็ นไปตำมเวลำของโครงกำร/กิจกรรม
 ใช่
 ไม่ใช่
 อื่นๆ สำเหตุ.............................................................................
2.4 กำรใช้จ่ ำ ยงบประมำณด ำเนิ น โครงกำร/กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ไ ด้ท ำแผนปฏิ บ ัติ ก ำรประจ ำปี เป็ นงบประมำณ
.........................บำท (........................................................) คิดเป็ นร้อยละ......................ของงบประมำณ และเป็ น
สัดส่ วนเท่ำไรต่อกำรบริ หำร...........................................
3. กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
3.1 สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
 รำยเดือน

 รำยภำคเรี ยน

 ระหว่ำงปี กำรศึกษำ

 อื่น ๆ ระบุ............................................................
3.2 กำรรำยงำนผลดังกล่ำวรำยงำนต่อ สพป.ชม.5 กลุ่ม..............................................................
ตรงเวลำที่กำหนด

ล่ำช้ำไม่เกิน 7 วัน

ล่ำช้ำไม่เกินกว่ำ 1 เดือน

ไม่ได้รำยงำน

ล่ำช้ำไม่เกิน 15 วัน

สรุ ปผล / ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ผูต้ รวจสอบ................................................

ผูส้ อบทำน.................................................

วันที่...........................................................

วันที่........................................................
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กระดาษทาการรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ม่ ระบุในแผน
โรงเรียน........................................ อาเภอ................................................
วันที.่ ...............................................
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

จานวนนักเรียนทีร่ ่ วมใน
โครงการ/กิจกรรม

จานวนเงิน

สาเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ : จัดทำทั้งกรณี ที่ไม่ระบุในแผนและดำเนินงำนไม่เป็ นไปตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ระบุไว้
สรุ ปผล / ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
ผูต้ รวจสอบ................................................

ผูส้ อบทำน.................................................

วันที่...........................................................

วันที่.........................................................
16

9

ตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุน

10

การดาษทาการตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุน
ปี งบประมาณ………………………..
โรงเรียน........................................ อาเภอ............................................
โรงเรี ยนได้รับงบประมำณโครำงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยฯ จำนวน..............................บำท
ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
 ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………
รับโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของโรงเรี ยน วันที่........................................... ธนำคำร........................................
สำขำ.................................................................... ประเภท................................บัญชีเลขที่ ............................................
โรงเรี ยนออกใบเสร็ จรับเงินเล่มที่........................... เลขที่............................. ลว......................................
แผนปฏิบัติการประจาปี
1. สถำนศึกษำมีทิศทำงหรื อจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงไร (สอบถำมผูบ้ ริ หำรและวิเครำะห์จำกแผนกล
ยุทธ์/แผนพัฒนำกำรศึกษำ)
กรณี ไม่มีหรื อมีไม่ชดั เจน เนื่ องจำก.....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…..………………
2. กระบวนกำรจัดทำแผนฯ
ผูม้ ีส่วนร่ วมจัดทำได้แก่……………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…..………………
โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ที่กำหนดในแผนมีที่มำอย่ำงไร (เพื่อให้ได้ขอ้ มูลวิเครำะห์วำ่ เกิดจำกควำมต้องกำรของ
ผูส้ อนหรื อไม่) ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรื อไม่ กรณี ไม่ผำ่ น เนื่ องจำกอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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3. แผนฯ กำหนดโครงกำร/กิจกรรม ที่จดั ทำสอดคล้องกับภำรกิจและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำหรื อไม่ เพียงใด
 สอดคล้อง โดยส่ วนใหญ่เป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
 วัสดุกำรศึกษำ
 สื่ อกำรเรี ยนรู้
 อื่น ๆ ระบุ…………………...…………………..………………………………………………
 ไม่สอดคล้อง โดยส่ วนใหญ่กำหนดกิจกรรมด้ำน
 ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
 ตกแต่งอำคำรสถำนที่
 อื่น ๆ ระบุ…………………….…………………………………………………………………
การบริหารจัดการงบประมาณ
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนตำมวัตถุประสงค์
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เนื่องจำก…………………….……………………………………………………………………………………
แก้ไขโดย………………………………………..…..……………………………………………………………
2. กำรระดมทรัพยำกรและเก็บเงินบำรุ งกำรศึกษำ
- มีเงินเดิมยกมำ ณ 1 ต.ค. ...................... จำนวน.................................บำท
- เหตุผลควำมจำเป็ นของกำรระดม/เรี ยกเก็บ.......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….…………………..
- รำยกำรที่ระดม/เรี ยกเก็บ....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….……………………………..
- รำยกำรและอัตรำที่เรี ยกเก็บ จำเป็ นเหมำะสม หรื อไม่
………………………………………………………………………………………………………………………..
- กำรระดม/เรี ยกเก็บเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์หรื อไม่
………………………………………………………………………………………………………………………..
3. สถำนศึกษำได้รับเงินอื่น ๆ ได้แก่………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
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ระบบการควบคุม กากับ ติดตามการดาเนินงานและใช้ จ่ายเงิน
1. สถำนศึกษำมีระบบกำรควบคุม กำกับ ติดตำม กำรดำเนิ นงำนและกำรใช้จ่ำยเงินหรื อไม่อย่ำงไร
 มี
 ใช้แผนควบคุมโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยแผน/เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินตรวจสอบกำรขอใช้เงินก่อนอนุมตั ิ
 กำหนดให้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ ทุก.............................(ระยะเวลำรำยงำน)
 ติดตำมผลผลดำเนินงำนในที่ประชุ ม……………………………………………………………
 อื่น ๆ ระบุ.............................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก......................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของโรงเรียน.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำร กำกับ ติดตำมหรื อไม่
 มี
 ไม่มี เนื่องจำก ...................................................................................................
สรุ ปผล/ข้ อสั งเกตจากการตรวจสอบ
1. โรงเรี ยนมีแผนปฏิ บตั ิกำรประจำปี ที่สอดคล้องกับภำรกิ จและจุดเน้นกำรจัดกำรศึ กษำหรื อไม่ เพียงใด
และมีกำรระดมทรัพยำกรหรื อเก็บเงินบำรุ งกำรศึกษำ เพื่อใช้ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงไร หรื อไม่ รำยกำรที่เรี ยกเก็บมี
เหตุผลสมควรหรื อไม่
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. มีระบบกำรควบคุม กำกับ ติดตำม ที่ชดั เจน เหมำะสม เพียงพอ หรื อไม่
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
สำเหตุและผลกระทบของกำรดำเนินกำรแต่ละประเด็น
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ผูต้ รวจสอบ................................................
วันที่...........................................................

ผูส้ อบทำน.................................................
วันที่.........................................................
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กระดาษทาการตรวจสอบเงินอุดหนุนรายหัว
โรงเรียน...................................... อาเภอ...................................
วันที.่ .......................................
ประเด็นการตรวจสอบ :
มีกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุ นรำยหัวในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เรื่องทีต่ รวจสอบ
1. จำนวนนักเรี ยนตำมทะเบียน.............คน จำนวนนักเรี ยนตำมจำนวนจัดสรร..............คน
2. จำนวนเงินที่ได้รับโอน...................บำท จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร....................บำท
3. สถำนศึกษำมีทิศทำงกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุ นรำยหัวหรื อไม่ (ขอดูเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงด้วย)
 มี โดย

 จัดทำแผนกำรใช้เงินอุดหนุนรำยหัวฯ เป็ นกำรเฉพำะ
 กำหนดโครงกำร/กิจกรรมใช้เงินอุดหนุนไว้ในแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
 อื่น ๆ ระบุ..............................................................................................

 ไม่มี เนื่องจำก.................................................................................................................
4. แผนหรื อโครงกำร/กิจกรรมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุ นรำยหัวที่สถำนศึกษำกำหนด สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอนหรื อไม่สอดคล้อง โดยส่ วนใหญ่ใช้จ่ำยเกี่ยวกับ......................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
 ไม่สอดคล้อง เนื่ องจำก....................................................................................................
5. กรณี ไม่กำหนดแผนฯ กำรใช้เงินอุดหนุนสถำนศึกษำมีแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรเงินอุดหนุนรำยหัว โดย
 ให้ทุกกลุ่มสำระเสนอกิจกรรม/โครงกำร แล้วจัดสรรงบประมำณให้ตำมควำมเหมำะสม
 มี กำรกันเงิ นไว้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร เช่ น ค่ำสำธำรณู ปโภค ค่ำปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ ำง ค่ำจ้ำง ค่ำ
คนงำน/นักกำรภำรโรง เป็ นต้น โดยคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ.......................ของงบประมำณที่ได้รับ (ได้รับงบประมำณ
..................................บำท กันไว้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร...................................บำท
 ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูก้ ำหนดกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุ นเอง
 อื่น ๆ ระบุ.............................................................................................................................
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6. กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหัวของสถำนศึกษำ
6.1 กรณี กำรจัดทำแผนฯ สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน และมีกำรควบคุ มกำรใช้จ่ำยให้เป็ นไป
ตำมแผนฯ สัดส่ วนกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรเรี ยนกำรสอน ร้อยละ .............. ของจำนวนเงินอุดหนุนที่ได้รับ
6.2 กรณี ไม่ได้ทำแผนฯ ใช้เงิ นอุ ดหนุ นรำยหัวหรื อทำแต่มิได้ควบคุ มกำรใช้จ่ำยให้เป็ นไปตำมแผนฯ
สัดส่ วนกำรใช้จ่ำยเงิ นจริ ง (ตำมหลักฐำน/ทะเบียนคุ ม) เพื่อกำรเรี ยนกำรสอนร้ อยละ....................ของจำนวนเงิ น
อุดหนุนรำยหัวที่ใช้ท้ งั หมด
6.3 โรงเรี ยนใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรบริ หำรทัว่ ไป
- คิดเป็ นร้อยละ......................ของเงินอุดหนุนรำยหัวที่ได้รับ/ที่ใช้จ่ำยจริ ง
- รำยกำรใช้จ่ำยส่ วนใหญ่เกี่ยวกับ
 ตกแต่งอำคำรสถำนที่/ปรับภูมิทศั น์  ซ่อมแซมอำคำรเรี ยน
 ซื้ อครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
 ค่ำสำธำรณูปโภค
 อื่น ๆ ระบุ..............................................................................................
สำเหตุที่สัดส่ วนกำรใช้จ่ำยด้ำนบริ หำรสู งกว่ำเพื่อกำรเรี ยนกำรสอน เนื่ องจำก.........................................
........................................................................................................................................................................................
7. ข้อเสนอแนะของโรงเรี ยน.............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
สรุ ปผล/ข้ อสั งเกตจากการตรวจสอบ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ผูต้ รวจสอบ................................................
วันที่...........................................................

ผูส้ อบทำน.................................................
วันที่..........................................................

15

กระดาษทาการตรวจสอบค่ าหนังสื อเรียน
ปี งบประมาณ………………………..
โรงเรียน.................................. อาเภอ.................................
ประเด็น : สถำนศึกษำดำเนินงำนและบริ หำรจัดกำรเงินค่ำหนังสื อเรี ยนเป็ นไปตำมแนวทำงที่ สพฐ. กำหนด
ประเด็นย่อยที่ 1 : กำรคัดเลือกหนังสื อเป็ นไปตำมแนวทำงกำหนด
1. สถำนศึกษำมีกระบวนกำรคัดเลือกหนังสื อ โดย
 ครู ผสู ้ อนทุกกลุ่มสำระ
 เสนอกรรมกำรวิชำกำร
 ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ ำย (ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนชุมชนและผูแ้ ทน
คณะกรรมกำรนักเรี ยน)
 อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................
เนื่องจำก...............................................................................................................................
2. ประเภทหนังสื อที่คดั เลือกถูกต้องหรื อไม่
2.1 ระดับก่อนประถม หนังสื อที่คดั เลือกคือ
 หนังสื อเสริ มประสบกำรณ์ ได้แก่ (ประเภทหนังสื อ)....................................................................
…………………………………..………………………………………………………….………
 อื่น ๆ (ที่ไม่ใช้หนังสื อเสริ มประสบกำรณ์) ระบุ...........................................................................
เนื่องจำก.......................................................................................................................................
2.2 ระดับประถมศึกษำ หนังสื อที่คดั เลือก คือ
 ครบทั้ง 8 กลุ่มสำระ และแบบฝึ กหัดวิชำพื้นฐำนฯ 3 วิชำ (ภำษำไทย คณิ ต อังกฤษ)
 ไม่ครบทุกกลุ่มสำระวิชำ/แบบฝึ กหัด (เลือกเฉพำะรำยกำรที่มีกำรคัดเลือก)
 ภำษำไทย
 คณิ ตศำสตร์
 วิทยำศำสตร์
 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
 ภำษำอังกฤษ
 สุ ขศึกษำและพลศึกษำ
 ศิลปะ
 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
 แบบฝึ กหัดภำษำไทย
 แบบฝึ กหัดคณิ ตศำสตร์
 แบบฝึ กหัดภำษำอังกฤษ
เนื่องจำก..................................................................................................................
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2.3 ระดับมัธยมศึกษำ
 ครบทั้ง 8 กลุ่มสำระ
 ไม่ครบทุกกลุ่มสำระวิชำ (เลือกเฉพำะรำยกำรที่มีกำรคัดเลือก)
 ภำษำไทย
 คณิ ตศำสตร์
 วิทยำศำสตร์
 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
 ภำษำอังกฤษ
 สุ ขศึกษำและพลศึกษำ
 ศิลปะ
 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เนื่องจำก..................................................................................................................
3. หนังสื อที่คดั เลือกเป็ นหนังสื อที่ได้รับอนุญำต/มีใบรับประกันของโรงพิมพ์ ถูกต้องตำมที่ สพฐ กำหนด
หรื อไม่
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง ได้แก่ หนังสื อ......................................................................................................
เนื่องจำก..............................................................................................................................
ประเด็นย่อยที่ 2 : สถำนศึกษำได้รับหนังสื อถูกต้องตำมประเภทและเป็ นไปตำมระเบียบกำหนด
4. สถำนศึกษำได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรจัดซื้ อหนังสื อ จำนวน............................................บำท
5. สถำนศึกษำจัดซื้ อหนังสื อ โดยวิธี..................................................จำนวน...............................บำท
6. กรณี ได้รับจัดสรรเงินไม่เพียงพอ สถำนศึกษำดำเนินกำรอย่ำงไร
…..……………………………………………………………………………………………………………
7. กรณี เงินที่ได้รับจัดสรรเหลือ ดำเนินกำรอย่ำงไร
………..…………………………………………………………………………………………………
8. รำยกำรรับหนังสื อที่จดั ซื้ อตรงกับรำยกำรที่คดั เลือกหรื อไม่ (โดยดูหลักฐำนจัดซื้ อกับกำรคัดเลือกรำยกำร
หนังสื อของสถำนศึกษำ)
 ตรง
 ไม่ตรง เนื่ องจำก............................................................
 อื่น ๆ .............................................................................
9. สถำนศึกษำได้รับหนังสื อถูกต้องตำมหลักฐำนกำรจัดซื้ อหรื อไม่ (สุ่ มขอดูรำยวิชำจำกหนังสื อจริ งจำก
นักเรี ยนเปรี ยบเทียบกับหลักฐำนกำรจัดซื้ อ)
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง.............................................................................
10. สถำนศึกษำมีกำรควบคุมหนังสื อที่จดั ซื้ อ โดยลงบัญชีวสั ดุหรื อไม่
 มี (อธิบำย) .........................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก......................................................................................................................
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ประเด็นย่อยที่ 3 : นักเรี ยนได้รับหนังสื อครบทุกคนและทันเปิ ดภำคเรี ยน
11. นักเรี ยนได้รับหนังสื อสำหรับใช้เรี ยนถูกต้องตำมประเภทที่กำหนดทุกคนและทันเปิ ดภำคเรี ยน ดังนี้
11.1 สถำนศึกษำได้รับหนังสื อเสริ มประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัยทันเปิ ดภำคเรี ยนหรื อไม่
 ทัน เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนหรื อไม่ อย่ำงไร................................................
………………………………….………………………………………………………..……………………………
 ไม่ทนั เนื่องจำก............................................................................................................
 อื่น ๆ ...........................................................................................................................
ระดับประถมศึกษำ
11.2 นักเรี ยนทุกคนได้รับหนังสื อสำระกำรเรี ยนรู ้ครบทั้ง 8 กลุ่มสำระ และแบบฝึ กหัด 3 กลุ่มสำระ
(ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และคณิ ตศำสตร์ ) หรื อไม่
 ได้รับทุกคน/ทุกรำยกำร/ทันเปิ ดภำคเรี ยน
 ได้รับไม่ครบทุกคน/ไม่ครบทุกรำยกำร/ไม่ทนั เปิ ดภำคเรี ยน
………………………………………………………………………………………..………
 อื่น ๆ ..........................................................................................................................
ระดับมัธยมศึกษำ
11.3 นักเรี ยนทุกคนได้รับหนังสื อสำระกำรเรี ยนรู ้ครบทั้ง 8 กลุ่มสำระ หรื อไม่
 ได้รับทุกคน/ทุกรำยกำร/ทันเปิ ดภำคเรี ยน
ได้รับไม่ครบทุกคน/ไม่ครบทุกรำยกำร/ไม่ทนั เปิ ดภำคเรี ยน (ระบุรำยกำรที่ไม่ครบ)
สำเหตุ…………………………………..…………………………………………..………………
 อื่น ๆ ...........................................................................................................................
12. ข้อเสนอของโรงเรี ยน (เป็ นเพียงตัวอย่ำง)
12.1 สถำนศึกษำพอใจกับงบประมำณที่ได้รับหรื อไม่……………………….………………………….
….……………………………………………………………….………………..………………………
12.2 ขอควำมเห็นเกี่ยวกับแนวทำงที่กำหนด……………...……………………………………………..
……………………………………………………………………………..………………..…………………………
13. ข้อเสนอแนะอื่นๆ……………….……………..……………………….………………………………
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สรุ ปผล/ข้ อสั งเกตจากการตรวจสอบ
…………………….………………………………………….……….………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

ผูต้ รวจสอบ................................................

ผูส้ อบทำน...................................................

วันที่...........................................................

วันที่..........................................................
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ที่
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

กระดาทาการตรวจสอบค่ าเครื่องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์ การเรียน
ปี งบประมาณ………………………..
โรงเรียน..................................... อาเภอ..................................
รายการ
กำรจ่ำยเงินค่ำเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์ให้กบั นักเรี ยนทุกคนตำมแนวทำงที่ สพฐ. กำหนด
จำนวนนักเรี ยนที่มีอยูจ่ ริ งตรงกับหลักฐำนกำรจ่ำยหรื อไม่
 ตรงกัน  ไม่ตรงกัน เนื่องจำก.....................................................................................
กรณี จำนวนนักเรี ยนสู งกว่ำบัญชีจดั สรร สถำนศึกษำมีวธิ ี ดำเนินกำรอย่ำงไร เพื่อสำมำรถจ่ำยเงินให้กบั
นักเรี ยนได้ครบทุกคน
 ยืมจำกค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยน
 ยืมจำกค่ำจัดกำรเรี ยนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว)
 อื่น ๆ .................................................................................................................................
กรณี จำนวนนักเรี ยนที่มีอยูจ่ ริ งต่ำกว่ำบัญชีจดั สรร สถำนศึกษำมีวธิ ี กำรดำเนินกำรอย่ำงไรกับจำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรรสู งกว่ำจำนวนนักเรี ยน
 เก็บไว้สมทบในภำคเรี ยนถัดไป อื่น ๆ ..........................................................................
สถำนศึกษำจ่ำยเงินค่ำเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยน โดยผูไ้ ด้รับแต่งตั้ง
 ใช่ ซึ่ งมีจำนวน.......................คน
 ไม่ใช่ ผูจ้ ่ำยคือ....................................................................................................................
เนื่องจำก............................................................................................................................
 สถำนศึกษำมิได้จ่ำยเป็ นเงินสด ดำเนินกำรโดย....................................................................
ก่อนจ่ำยเงินค่ำเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยนสถำนศึกษำมีกำรประชุมชี้แจงให้ผปู ้ กครอง/
นักเรี ยน ทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดซื้ อเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยน หรื อไม่
 มี
 ไม่มี เนื่องจำก.....................................................................................................................
และสถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรอย่ำงไร
...........................................................................................................................................
กรณี ผปู ้ กครอง/นักเรี ยน มีกำรบริ จำคค่ำเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยน สถำนศึกษำมี
วิธีดำเนินกำรอย่ำงไร (ถำมครู )
 จัดทำหลักฐำนแสดงควำมประสงค์ตำมแบบฟอร์ มที่ สพฐ. กำหนด
 อื่น ๆ ระบุ .........................................................................................................................
เนื่องจำก............................................................................................................................
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ที่
รายการ
1.7 สถำนศึกษำใช้จ่ำยเงินบริ จำคค่ำเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยนอย่ำงไร
 ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ ำย
 ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
 อื่น ๆ ระบุ พร้อมสำเหตุ......................................................................................................
นักเรี ยนมีเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยนใช้ทนั เปิ ดภำคเรี ยนทุกคน
2
2.1 สถำนศึกษำจ่ำยเงินค่ำเครื่ องแบบและอุปกรณ์กำรเรี ยนให้แก่ผปู ้ กครอง/นักเรี ยนก่อนเปิ ดภำคเรี ยน
หรื อไม่ ก่อนเปิ ดภำคเรี ยน วันที่จ่ำย...................................................
หลักเปิ ดภำคเรี ยน วันที่จ่ำย....................................................
สำเหตุ................................................................................................................................
2.2 กำรจัดซื้ อเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยน (ถำมครู /ผูป้ กครอง/นักเรี ยน)
 ผูป้ กครอง/นักเรี ยนจัดซื้ อของตำมควำมต้องกำร
 จัดซื้ อโดยวิธีอื่น ๆ คือ.........................................................................................................
เนื่องจำก............................................................................................................................
2.3 สถำนศึกษำมีกำรติดตำมใบเสร็ จรับเงินหรื อหลักฐำนกำรจัดหำเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์ จำก
ผูป้ กครอง/นักเรี ยน หรื อไม่ (ถำมครู )
 มีกำรติดตำม
 ได้ใบเสร็ จรับเงินหรื อหลักฐำนกำรจัดหำ
 กรณี ได้รับใบเสร็ จรับเงินหรื อหลักฐำนกำรจัดหำไม่ครบถ้วนดำเนินกำรอย่ำงไร
...................................................................................................................................
 ไม่มีกำรติดตำม เนื่ องจำก...................................................................................................
2.4 นักเรี ยนมีกำรใช้เครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยนหรื อไม่ (โดยกำรสัมภำษณ์/สังเกตนักเรี ยน)
 มีกำรใช้
 ไม่มีกำรใช้ เนื่องจำก...........................................................................................................
2.5 นักเรี ยนมีควำมพึงพอใจกับเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยนที่ได้รับหรื อไม่
(ถำม
นักเรี ยน/ผูป้ กครอง)
 พึงพอใจ
 ไม่พึงพอใจ เนื่ องจำก..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
2.6 กรณี พบว่ำนักเรี ยนไม่มีเครื่ องแบบนักเรี ยน/อุปกรณ์กำรเรี ยนใช้จริ ง สถำนศึกษำมีวธิ ี กำรดำเนินกำร
อย่ำงไร (ถำมครู )
 เรี ยกเงินคืน
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................................
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ที่
รายการ
2.7 เครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยนที่นกั เรี ยนได้รับเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มสนับสนุ นให้นกั เรี ยน มี
ควำมพร้อมในกำรเรี ยนหรื อไม่ (ถำมครู )
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ควำมเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นของโรงเรี ยน เช่น
3
- เห็นด้วยกับกำรให้เงินสดแก่นกั เรี ยนหรื อไม่ เพรำะอะไร หำกไม่เห็นด้วยควรดำเนินกำรอย่ำงไร
- กำรให้ถวั จ่ำยระหว่ำงค่ำเครื่ องแบบและอุปกรณ์กำรเรี ยนดีหรื อไม่ดี อย่ำงไร
- เห็นด้วยกับกำรจักสรรเงินรำยกำรเครื่ องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์กำรเรี ยนหรื อไม่ เพรำะอะไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
สรุ ปผล/ข้ อสั งเกตจากการตรวจสอบ
…………………….………………………………………………….………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

ผูต้ รวจสอบ................................................
วันที่...........................................................

ผูส้ อบทำน.................................................
วันที่..........................................................
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กระดาษทาการตรวจสอบรายการค่ ากิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ..........................
โรงเรียน................................... อาเภอ.................................
กิจกรรมที่กำหนด
ตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยฯ

กิจกรรมที่โรงเรี ยน
กำหนดจัดให้
นักเรี ยน/เวลำที่
กำหนดจัดกิจกรรม

กิจกรรมวิชำกำร

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

กิจกรรมคุณธรรม
ลูกเสื อ/เนตรนำรี /
ยุวกำชำด
กิจกรรม ทัศนศึกษำ

กิจกรรมบริ กำร
สำรสนเทศ/ICT

จัดแล้ว (√)
ยังไม่จดั (×)

นักเรี ยนที่ร่วม
กิจกรรม
-ทุกคน
- ไม่ทุกคน/นักเรี ยนที่
ไม่ได้เข้ำร่ วม.........

ทักษะ/
ประสบกำรณ์/
ประโยชน์ที่
นักเรี ยนได้รับ

บันทึกข้อมูลอื่น
เพิ่มเติม (ถ้ำมี)
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คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ าย มีส่วนร่ วมอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่ วมอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของนักเรียน
…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
สรุ ปผล/ข้ อสั งเกตจากการตรวจสอบ
…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ผูต้ รวจสอบ................................................
วันที่...........................................................

ผูส้ อบทำน.................................................
วันที่..........................................................
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ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน

25

กระดาษทาการโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน.................................. อาเภอ............................
ณ วันที.่ ...................................
ประเด็นการตรวจสอบ
1. กำรรับเงินอุดหนุนอำหำร
กลำงวัน ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้ง
จำนวนนักเรี ยนและเวลำที่ใช้จ่ำย

ผลการตรวจสอบ
1) ข้อมูลนักเรี ยน ณ วันที่ 10 มิ.ย. จำนวน......................คน
 ถูกต้องตรงตำมทะเบียน
 มีผลต่ำงจำกทะเบียน สำเหตุ..........................................................
2) จำนวนนักเรี ยนและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
ณ วันที่ 10 มิ.ย.
 ถูกต้องตรงกัน
 มีผลต่ำง สำเหตุ.............................................................................

2. วิธีกำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับ
อำหำรกลำงวัน

3) กำรับเงินบริ จำค อบต./เทศบำล โรงเรี ยนได้รับ
 ครั้งเดียวครบจำนวน  รับเป็ นภำคเรี ยน
 อื่น ๆ สำเหตุ..................................................................................
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำหำรกลำงวัน
เลขที่..................ลงวันที่.................................
2) โรงเรี ยนดำเนินกำรอำหำรกลำงวันโดย
 จ้ำงเหมำ
 ซื้ อวัตถุดิบมำประกอบอำหำรเอง
 จ่ำยเงินสด โดยแจกคูปองอำหำร
 นักเรี ยนประกอบอำหำร โดยมีครู ผรู้ ับผิดชอบโครงกำรดูแล
3) กรณี โรงเรี ยนดำเนินกำรจ้ำงเหมำปฏิบตั ิตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุ โดยใช้วธิ ี จดั ซื้ อจัดจ้ำง
 วิธีตกลงรำคำ
 วิธีสอบรำคำ
 วิธีพิเศษ
4) เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย(จำนวนเงิน กำรลงลำยมือชื่อ วันเดือนปี ฯ)
 ถูกต้องครบถ้วน
 มีขอ้ สังเกต คือ...............................................................................
5) โรงเรี ยนเบิกจ่ำยให้กบั ผูร้ ับจ้ำง เป็ น
 รำยเดือน รำยภำคเรี ยน รำยสัปดำห์
 อื่น ๆ .............................................................................................
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ประเด็นการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
6) กรณี โรงเรี ยนดำเนินกำรโดยวิธีประกอบอำหำรเอง กำรประกอบอำหำรทำ
โดย
 จ้ำงแม่ครัวมำประกอบอำหำร
 ครู /คณะครู รับผิดชอบประกอบอำหำรเอง
 นักเรี ยนประกอบอำหำรโดยมีครู กำกับดูแล
6.1 จำนวนเงินที่จดั ซื้ ออำหำรสด แห้ง ประจำวัน
เฉลี่ยวันละ......................บำท รวมเดือนละ...........................บำท
6.2 จำนวนเงินที่จดั ซื้ อข้ำวสำรแต่ละครั้ง
เป็ นเงิน......................................บำท ใช้ได้............................วัน
6.3 จำนวนเงินที่จดั ซื้ อเครื่ องปรุ ง แก๊สหุ งต้ม
แต่ละครั้ง เฉลี่ยเป็ นเงิน…………………………………บำท
7) กรณี โรงเรี ยนดำเนิ นกำรโดยวิธีแจกคูปองให้นกั เรี ยนเลือกซื้ ออำหำรจำก
ผูข้ ำยสัญญำจ้ำงระหว่ำงโรงเรี ยนกับผูข้ ำยอำหำร
จำนวนทั้งสิ้ น ..........................สัญญำ มีรำยละเอียดดังนี้
1. สัญญำ.........................ลงวันที่...............................
ระหว่ำงโรงเรี ยนกับ.....................................................................................
2. สัญญำ.........................ลงวันที่...............................
ระหว่ำงโรงเรี ยนกับ.....................................................................................
3. สัญญำ.........................ลงวันที่...............................
ระหว่ำงโรงเรี ยนกับ.....................................................................................
8) เปรี ยบเทียบนักเรี ยนที่มำเรี ยนประจำวันกับบัญชี จ่ำยคูปองให้กบั นักเรี ยน
พร้อมใบสำคัญจ่ำยเงินให้กบั ผูข้ ำยอำหำร
ปรำกฏยอด
 ถูกต้องตรงกัน
 ตรงกันเฉพำะ................................กับ....................................
 ไม่ตรงกัน สำเหตุ............................................................................
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ประเด็นการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
3. ควำมมีประสิ ทธิภำพ
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรกลำงวัน
ประสิ ทธิผลของกำรจ้ำงอำหำร เลขที่...........................ลงวันที่.........................................
กลำงวัน
2) รำยกำรอำหำรที่จดั ทำมีคุณค่ำเป็ นไปตำมหลักโภชนำกำร
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง สำเหตุ............................................................................
3) ปริ มำณของอำหำรเพียงพอดูของอำหำรตรงตำมควำมต้องกำรของนักเรี ยน
 มำก  ปำนกลำง
 น้อย  ต้องปรับปรุ ง สำเหตุ...................................................
4)โรงอำหำร สถำนที่ประกอบอำหำร
 เพียงพอ/เหมำสม/สะอำด/ถูกสุ ขอนำมัย
 ขำดเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง คือ..........................................................
5) ภำชนะใส่ อำหำร ประกอบอำหำร
 เพียงพอ/เหมำสม/สะอำด/ถูกสุ ขอนำมัย
 ขำดเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง คือ..........................................................
4. กำรติดตำมผลและกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน

1) โรงเรี ยนกรอกข้อมูลโครงกำรอำหำรกลำงวันในระบบตำมโปรแกรมอำหำร
กลำงวัน โดย
 สม่ำเสมอ โดยมี.....................................................
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ................................................................................
 เป็ นบำงครั้ง โดยมี...................................................
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ................................................................................
 ไม่ได้จดั ทำ สำเหตุ............................................................................
2) รำยงำนสรุ ปผลกำรดำเนินโครงกำรฯ จัดทำ
 เป็ นรำยเดือน
 เป็ นรำยภำค
 เป็ นปี กำรศึกษำ
 มิได้จดั ทำ สำเหตุ...........................................................................
3) รำยงำนตำมข้อ 2 ได้จดั ส่ งให้แก่ อบต./เทศบำล
..............................................................เมื่อวันที่.......................................จัดส่ ง
ให้กบั สพป. เมื่อวันที่.....................................

28

สรุ ปผล/ข้ อสั งเกตจากการตรวจสอบ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจสอบ.............................................

ผู้สอบทาน.............................................

วันที.่ ............................................

วันที.่ ............................................
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กระดาษทาการตรวจสอบสั งเกตสภาพและการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สิน
โรงเรียน.................................................... อาเภอ..................................................
วันที.่ ......................................
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5

รายการทรัพย์ สิน

อายุ
สภาพการใช้ งาน
ทรัพย์ สิน ใช้ ได้ ชารุด
สาเหตุทชี่ ารุด

สุ ขอนามัยและความสะอาด
สะอาดถูก ไม่
สาเหตุ
สุ ขอนามัย แน่ ใจ

สถานทีเ่ ก็บรักษา

ผู้รับผิดชอบ

ตัวอย่ าง
ภำชนะปรุ งอำหำร
ภำชนะใส่อำหำรหลังปรุ งสุก
ภำชนะใส่อำหำรให้นกั เรี ยน
แก้วน้ ำ
โรงอำหำร

สรุ ปผล / ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
ผูต้ รวจสอบ................................................

ผูส้ อบทำน.................................................

วันที่...........................................................

วันที่..........................................................
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ตรวจสอบโครงการอาหารเสริม(นม)นักเรียน
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กระดาษทาการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
โรงเรียน............................. อาเภอ..............................
วันที.่ ..............................
ประเด็นการตรวจสอบ
1. แนวปฏิบตั ิใน
กำรจัดซื้ อ

2. กำรขนส่ งนม
โรงเรี ยนของ
ผูป้ ระกอบกำร

ผลการตรวจสอบ
1) สัญญำซื้ อขำยเลขที่...............ลงวันที่........................
ระหว่ำง.................................กับ.................................
เป็ นผูส้ ่ งนมในพื้นที่  ใช่  ไม่ใช่
เป็ นผูม้ ีรำยชื่อตำมบัญชีแจ้งของ อ.ส.ค.  ใช่  ใช่
2) งวดกำรส่ งนมทั้งสิ้ น.....................งวด เริ่ มงวดที่ 1 เดือน........................
งวดสุ ดท้ำยเดือน......................................
3) นมที่ได้รับเป็ นนมประเภท  พำสเจอร์ไรด์  UHT
นม UHT ชนิด กล่อง ซอง รวมจำนวนทั้งสิ้ น..................(กล่อง/ซอง)
คิดเป็ นเงิน..........................บำท (ตัวอักษร)................................................
1) ผูร้ ับจ้ำงส่ งนมโรงเรี ยนตำมประกำศของ อ.ส.ค.  ใช่  ไม่ใช่
ติดต่อประสำนงำน  สะดวก
 ไม่สะดวก วิธีแก้ไข.................................................
2) กำรส่ งนมกระทำในเวลำรำชกำรเท่ำนั้น
 ใช่  ไม่ใช่ สำเหตุ......................................................................
โรงเรี ยนจัดทำหนังสื อยินยอม กรณี เปลี่ยนแปลงวันและเวลำในกำรจัดส่ ง
 ใช่  ไม่ใช่ สำเหตุ......................................................................
3) กำรขนส่ ง
- นมพำสเจอร์ ไรด์ขนส่ งด้วยรถห้องเย็นที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศำเซลเซี ยส
 ใช่  ไม่ใช่ สำเหตุ.......................................................................
- นม UHT ขนส่ งด้วยรถบรรทุก
 ที่มีตู้  มีหลังคำ  ใช้ผำ้ ใบปิ ดมิดชิด
 อื่น ๆ สำเหตุ.....................................................................................
บรรจุในลังกระดำษสภำพ
 เรี ยบร้อย
 ฉีกขำดบ้ำง สำเหตุ........................................................................
ซ้อนลังสู ง  ไม่เกิน 10 ชั้น
 เกิน 10 ชั้น สำเหตุ...........................................................
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ประเด็นการตรวจสอบ
3. กำรเก็บรักษำนม
โรงเรี ยน

3. กำรควบคุมและ
ประเมินประสิ ทธิภำพ
โครงกำรฯ

ผลการตรวจสอบ
นมพาสเจอร์ ไรด์
1) กำรจัดหำตูเ้ ย็น หรื อถังแช่ที่สะอำดและเทอร์ โมมิเตอร์ วดั อุณหภูมิจดั หำโดย
โรงเรี ยน ผูป้ ระกอบกำร  อื่น ๆ สำเหตุ...................................................
2) นมมีอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศำเซลเซี ยส
 ใช่
 ไม่ใช้ สำเหตุ....................................................................
นม UHT
1) สถำนที่จดั เก็บสะอำดป้ องกันสัตว์พำหะ
 ได้
 ไม่ใช่
 อื่น ๆ สำเหตุ..........................................................................................
2)นมบรรจุในลังกระดำษซ้อนลัง.....................ชั้น นมบรรจุในลังห่อด้วยฟิ ล์ม
พลำสติกซ้อนลัง.....................ชั้น
3) นมวำงอยูใ่ นพื้นที่สะอำดใช้ช้ นั วำงสู งจำกพื้นอย่ำงน้อย.................เช็นติเมตร
สถำนที่เก็บรักษำ  เปี ยกชื้น  ไม่เปี ยกชื้น
ถูกแดดส่ อง
 ใช้
 ไม่ใช้
อุณหภูมิ สู งไม่เกิน 45 องศำเซลเซี ยส  สู งกว่ำ 45 องศำเซลเซี ยส
1) กำรบันทึกทะเบียนคุมนมโรงเรี ยนตำมสัญญำและกำรส่ งมอบ
 ถูกต้อง/ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
 อื่น ๆ สำเหตุ..............................................................................................
2) กำรเบิกจ่ำยนมโรงเรี ยนมีเอกสำรประกอบครบถ้วน ถูกต้องและบันทึกในทะเบียน
คุมทุกครั้ง
 ใช่  ไม่ใช่ สำเหตุ..............................................................................
3) กำรจ่ำยนมให้กบั นักเรี ยนมีกำรจัดทำบัญชี/ทะเบียน/สมุดบันทึกที่แสดงว่ำนักเรี ยน
ได้รับนมครบทุกคนในโครงกำร
 ใช่  ไม่ใช่ สำเหตุ............................................................................
4) มีบนั ทึกประวัตินกั เรี ยนรำยคนในเรื่ องน้ ำหนัก ส่ วนสู งอย่ำงสม่ำเสมอ
ภำคเรี ยนละ................ครั้ง โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวง
สำธำรณสุ ข.................ครั้ง
5) มีรำยงำนสรุ ปผลกำรดำเนิ นโครงกำรอำหำรเสริ ม (นม) แจ้งให้กบั อบต. /
เทศบำล........................................................................................................
รับทรำบเมื่อวันที่......................................................พร้อมนำเสนอต่อ สพป.
เมื่อวันที่...................................................
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สรุ ปผลการตรวจสอบ/ข้ อสั งเกตข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ผูต้ รวจสอบ...........................................

ผูส้ อบทำน........................................

วันที่......................................................

วันที่..................................................
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ตรวจสอบโครงการแท็บเล็ตพีซี
เพือ่ การศึกษาไทย
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กระดาษทาการโครงการแท็บเล็ตพีซี เพือ่ การศึกษาไทย
(One Tablet Per Child)
โรงเรียน..........................................อาเภอ...................................
ณ วันที.่ ....................................
1. จำนวนนักเรี ยนชั้น ป.1 ทั้งหมด............................คน จำนวนนักเรี ยนชั้น ม.1 ทั้งหมด............................คน
2. จำนวนแท็บเล็ตพีซีที่ได้รับ....................................เครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ……………..…….ของจำนวนนักเรี ยน
คำสัง่ มอบหมำยงำนที่............................................................. ลงวันที่......................................................
ผูร้ ับผิดชอบโครงคือ................................................................................
3. ผูบ้ ริ หำรและผูร้ ับผิดชอบได้รับกำรอบรมเพื่อรับทรำบแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่กำหนดจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.1  เข้ำรับกำรอบรมแล้ว คือ ( ) ครู ผสู้ อน จำนวน.................คน ( ) ผูบ้ ริ หำร
3.2  ยังไม่ได้รับกำรอบรม  อื่นๆ ระบุ................................................................................
4. กำรจัดระบบกำรลงทะเบียน
4.1  ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน...............เครื่ อง เมื่อวันที่................................
 ไม่ได้ลงทะเบียน / ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน เนื่องจำก...............................................................
4.2  ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
 ไม่ได้ลงทะเบียน / ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน เนื่องจำก..............................................................
4.3  ลงทะเบียนคุมกำรจัดสรรเครื่ องจำกโรงเรี ยนให้กบั นักเรี ยนแต่ละคน
 ไม่ได้ลงทะเบียน / ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน เนื่องจำก..............................................................
5. กำรจัดเก็บ และดูแล รักษำ เครื่ องแท็บเล็ตพีซี
5.1  จัดเก็บไว้ในสถำนที่ที่โรงเรี ยนจัดเตรี ยม โดย……………………..…………………….……………
ผูร้ ับผิดชอบ  ครู ประจำชั้น  ครู ผสู้ อน
 คณะกรรมกำร
5.2  มอบให้นกั เรี ยนนำกลับบ้ำน
5.3  อื่นๆ ระบุ .............................................................................
5.4 เข้ำรับกำรอบรมให้ควำมรู ้ในกำรดูแล รักษำ และแก้ไข เครื่ องแท็บเล็ตพีซี เบื้องต้น
 เข้ำรับกำรอบรมแล้ว คือ ( ) ครู ผสู้ อน จำนวน.................คน ( ) ผูบ้ ริ หำร
 ยังไม่ได้รับกำรอบรม  อื่นๆ ระบุ............................................................
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5.5 นักเรี ยนที่ได้รับเครื่ องแท็บเล็ตพีซีท้ งั สิ้ น.................คน เป็ นนักเรี ยนระดับชั้น.................คน
ระดับชั้น.........................คน
5.6 นักเรี ยนที่ได้รับเครื่ องแท็บเล็ตทำอย่ำงไร เมื่อใช้งำนไม่ได้
 แจ้งผูป้ กครอง
 แจ้งครู ประจำชั้น
 อื่น ๆ ........................................................................................................................
5.7 นักเรี ยนรู้จกั เครื่ องแท็บเล็ตและใช้งำนได้โดยเรี ยนรู้จำก
 ครู ประจำชั้น
 ครู ผรู้ ับผิดชอบจัดประชุมนักเรี ยน
 อื่น ๆ ........................................................................................................................
6. กำรนับจำนวน และกำรตรวจสอบ เครื่ องแท็บเล็บพีซี พบว่ำ
6.1  ครบตำมจำนวน และใช้งำนได้ทุกเครื่ อง
6.2  ไม่ครบตำมจำนวน เนื่องจำก…………………………………………………………………
6.3  ใช้งำนไม่ได้ จำนวน................เครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ....................
สำเหตุเนื่องจำก

 เครื่ องชำร์ จไฟไม่เข้ำ

 เปิ ดเครื่ องไม่ได้

 โปรแกรมไม่สมบูรณ์  อื่นๆ ระบุ............................................
ดำเนินกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว โดย......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
7. มีคู่มือเกี่ยวกับเครื่ องแท็บเล็ตพีซี เพื่อเป็ นแนวทำงกำรในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน กำรดูแลบำรุ งรักษำ
7.1  มีคู่มือ …………………….………………………………………..
7. 2  ไม่มีคู่มือ ………….………………………………………………..
7.3  อื่น ๆ ………………………………………………………………..
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แบบบันทึกผลการปฏิบัติของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
โรงเรียน.......................................อาเภอ......................................
ชื่อนักเรียน............................................
1. ให้นกั เรี ยนใช้แท็บเล็ตค้นหำควำมรู ้เกี่ยวกับ “สัตว์” (3 ชนิด) และเขียนควำมรู้ที่ได้ลงในกระดำษ
………………………………………………………………………………………………………………..………
…..……………………………………………………………………………………………………..………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………..…………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………..……
2. ให้นกั เรี ยนใช้แท็บเล็ตค้นหำคำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับชื่อของ “สัตว์” ชนิดต่ำงๆ และเขียนคำศัพท์ที่นกั เรี ยนหำ
ได้ลงในกระดำษ (5 คำ)
…………………………………………………………………………………………….…………………..………
…..……………………………………………………………………………………………………..………………
…………………..………………………………………………………………………..……………………………
…………..…………………………………………………..…………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………..……
ส่ วนของผู้ตรวจสอบ
บันทึกผลกำรทดสอบกำรปฏิบตั ิของนักเรี ยนเป็ นรำยบุคคล
……………………………………………………………………………………………………………..…..………
…..……………………………………………………………………………………………………..………………
…………………..……………………………………………………………………………………..………………
…………..…………………………………………………..…………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………..……

ผูต้ รวจสอบ................................................

ผูส้ อบทำน.................................................

วันที่...........................................................

วันที่..........................................................
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แบบบันทึกผลการปฏิบัติของนักเรียน
โรงเรียน.......................................อาเภอ......................................
วันที.่ ...........................................
หาความรู้ เกีย่ วกับ “สัตว์ ” ( 3 ชนิด )
ทาได้

ไม่ ได้

สาเหตุทที่ าไม่ ได้

เขียนความรู้ ทไี่ ด้ ลงในกระดาษ
ทาได้

ไม่ ได้

สาเหตุทที่ าไม่ ได้

ค้ นคาศัพท์ ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับชื่อของ
“สัตว์”
ทาได้ ไม่ ได้
สาเหตุทที่ าไม่ ได้

เขียนคาศัพท์ ภาษาอังกฤษทีห่ าได้
ลงได้ กระดาษ
ทาได้ ไม่ ได้
สาเหตุทที่ าไม่ ได้

สรุ ปผล / ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผูต้ รวจสอบ...........................................

ผูส้ อบทำน........................................

วันที่......................................................

วันที่..................................................
63

39

ตรวจสอบค่ าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
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แนวการการค่ าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
โรงเรียน.............................................. อาเภอ..........................................
วันที.่ .....................................
ประเด็นที่ 1
1. มีชื่อในทะเบียนนักเรี ยนครบทุกคน  ใช่

 ไม่ใช่ สำเหตุ...............................................................

จำนวนนักเรี ยนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณค่ำอำหำรนักเรี ยนพักนอน จำนวน ................. คน
ตำมข้อมูล ณ 10 มิ.ย  ถูกต้อง

 ไม่ถูกต้อง สำเหตุ...............................................................

2. จำนวนนักเรี ยนแยกตำมลักษณะกำรพัก
 บ้ำนพักครู ............................. คน
 ที่พกั นักเรี ยน ......................... คน
 พักรวมกับชุมชน .................... คน
 อื่น ๆ (ระบุ) ........................... คน
ประเด็นที่ 2
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรตำมข้อมูล 10 มิ.ย.
 ภำคเรี ยนที่ 1 ...................... บำท  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง สำเหตุ............................................
 ภำคเรี ยนที่ 2 ..................... บำท  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง สำเหตุ............................................
2. กำรใช้จ่ำยงบประมำณค่ำอำหำรนักเรี ยนพักนอน
 จ้ำงเหมำบริ กำร
 ซื้ อวัตถุดิบมำประกอบอำหำร
 จ่ำยเงินสดให้นกั เรี ยน
3. เอกสำรประกอบกำรรับ-จ่ำยเงินถูกต้องเป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์
 ใช่

 ไม่ใช่ สำเหตุ............................................................

4. กำรบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมต่ำง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง เรี ยบร้อย เป็ นปั จจุบนั
 ใช่

 ไม่ใช่

 อื่น ๆ สำเหตุ............................................................

5. เงินฝำกธนำคำรมียอดกำรฝำก ถอน คงเหลือถูกต้องตำมโครงกำร
รับ...............................บำท จ่ำย..............................บำท เหลือ..................................บำท
 ใช่

 ไม่ใช่

 อื่น ๆ สำเหตุ................................................................................
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ประเด็นที่ 3
1. โครงกำรอำหำรนักเรี ยนพักนอนได้รับกำรบรรจุอยูใ่ นแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี เสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำรับทรำบแล้ว
 ใช่

 ไม่ใช่ สำเหตุ............................................................

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรอำหำรพักนอน
 มี ประกอบด้วย ...................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจำก .....................................................................................................
3. กำรสรุ ปผลถึงกำรดำเนินงำนโครงกำรพร้อมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ริ หำรและแจ้งต่อ สพป.
 จัดทำทุกภำคเรี ยน
 ทุกปี กำรศึกษำ
 มิได้จดั ทำ เพรำะ...................................................................................................
สรุ ปผล/ข้ อสั งเกตการตรวจสอบ
………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………

ผูต้ รวจสอบ................................................

ผูส้ อบทำน.................................................

วันที่...........................................................

วันที่..........................................................

