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โรงเรียนวดัประยรุวงศาวาส 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน        
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



โครงการ                    บริหารงานการเงินและสินทรัพย์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มงาน          บริหารงานงบประมาณ 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       มาตรฐานที่ 2  ตัวชีว้ัดที ่2.2 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน                ยุทธศาสตร์ที ่ 
สอดคล้องกับส.ว.ย.โมเดล                       ข้อที่ 2 (วิชาการเป่ียม)                                                    
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางศิรวิัลย์  ปรุงศักดิ์  นางสาวจิรัชญา  จันทร 
ระยะเวลาด าเนินการ         เริ่มต้น 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสดุ15 พฤษภาคม 2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
           การบริหารจัดการของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ 
และต้องด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การบริหารการเงินและสินทรัพย์จึงเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดความสะดวกและ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และทางราชการนั้น 
          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารการเงิน
พัสดุและสินทรัพย์เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบมติคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป ประกอบกับในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและพัสดุ ประกอบด้วย งานส านักงานฯ  งานแผนงาน ฯงานสารสนเทศฯ งานพัฒนา
นโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ งานระดมทรัพยากร งานการเงิน
การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานตรวจสอบภายใน  งานพาหนะ และงานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล
และการรายงาน และระเบียบงานพัสดุ การเงิน การคลังต่างๆ รวมถึงวิธีการของโรงเรียนวิธีการกระบวนการ 
เทคโนโลยีต่างๆ ที่น ามาใช้ เพื่อปรับกระบวนการด าเนินการงานด้านบริหารการเงินและพัสดุให้เป็นไปทิศทาง
เดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน้นประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส ความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญนั้น 
         ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานและบริหารการเงินและสินทรัพย์ ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นแนวทางเดียวกั นกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ จึงจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมต่าง เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการบริหารโรงเรียน 
และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณการเงินและพัสดุ  การบริหารจัดการส านักงาน  แผนงาน  
สารสนเทศและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและปีการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 



    2.2 เพื่อให้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภคใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.3 เพือ่ให้โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาสมีวัสดสุ านักงานในการเรียนการสอนของกลุม่สาระการเรียนรู้     
การปฏิบัติงานในส านักงานและกิจกรรมต่างๆ 
    2.4 เพือ่ให้โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส บริหารจัดการยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
      - ครูและบุคลากรมขีวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานร้อยละ 85 ขึ้นไป 
      - ครูและบุคลากรรูส้ึกมีความมั่นคงในสวัสดกิารของโรงเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป 
       -นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการรับบริการ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
       -ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
       -นักเรียนและผู้ปกครองไดร้ับบริการอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
       - ครูและบุคลากร 
       - นักเรียน ผู้ปกครอง 
 
5.การด าเนินงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ของการด าเนิน
โครงการในปีการศึกษา 2564 ในปีที่ผ่านมา
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและน าเสนอข้อมูลเพื่อ
วางแผนแก้ปัญหา 
 

เม.ย. 2565 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ์ 
นางชุติมา สันตินิวัฒน์ 
นายวรากร ดวงประสาท 
น.ส.จิรัชญา จันทร 

2 จัดท าโครงการและน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุร- 
วงศาวาสเพื่ออนุมัต ิ

เม.ย. 2565 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ์ 
นางชุติมา สันตินิวัฒน์ 
นายวรากร ดวงประสาท 
น.ส.จิรัชญา จันทร 

3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน/
มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ 

 ผู้อ านวยการ 

4 ด าเนินงานตามแผน  พ.ค.65 - เม.ย.66 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ์ 



ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
-กิจกรรมที ่1 การบริหารส านักงาน 
-กิจกรรมที ่2 ซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องใช้
ส านักงาน 
-กิจกรรมที ่3 บริหารจดัการแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
-กิจกรรมที ่4 บริหารจดัการคา่สาธารณูปโภคใน
สถานศึกษา 
-กิจกรรมที ่5 จัดซื้อจัดจา้งวัสดุส านักงาน 
-กิจกรรมที ่6 บริหารการตรวจสอบภายใน 
-กิจกรรมที ่7 บริหารจดัการตรวจสอบ ตดิตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช้งบประมาณ 

น.ส.จิรัชญา จันทร 
น.ส.ปุณณฏา ศรีเมือง 
นายฉลอง ค าแสน 
นางชุติมา สันตินิวัฒน ์
 
 

5 ประเมินผลส าเร็จโครงการ เม.ย.66 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ์ 
น.ส.จิรัชญา จันทร 
น.ส.โศภิณ พันธุ์ทอง 

6 สรุปโครงการและท ารายงานสรุปผลโครงการ เม.ย.66 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ์ 
น.ส.คณิศร พันธุ์ทอง  

7 น าเสนอคณะกรรมการบริหารการศกึษาของ
โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

เม.ย.66 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ์ 
 

8 น าเสนอผลการสรุปโครงการเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 

พ.ค.66 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ์ 
นางสาวจริัชญา จันทร 
 

 
6.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
        - เงินงบประมาณจ านวน    54,000  บาท 
        - เงินรายได้สถานศึกษาจ านวน  8,000 บาท 
     6.2 รวมงบประมาณ ทั้งหมด 62,000บาทโดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้  

 
กิจกรรม 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
การจดั
กิจกรรม 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 
-การบริหาร

 
- 

 
2,000 

 
    - 

 
  - 

 
พ.ค.65  

 
 ส.ว.ย 

 
น.ส.ชนินันท ์



 
กิจกรรม 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
การจดั
กิจกรรม 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

ส านักงานข้อมูล
สารสนเทศ 

- 
เม.ย.66 

  คล้ายมณ ี

กิจกรรมที่ 2 ซ่อม
บ ารุงและรักษา
เครื่องใช้ส านักงาน 

 
- 
 

 
54,000 

 
  - 

 
- 

พ.ค.65 
 - 

เม.ย.66 

 
ส.ว.ย 

 
นายวรากร 
ดวงประสาท 

-กิจกรรมที่ 3 
บริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

 
- 

 
2,000 

 
 - 

 
 - 

 
เม.ย.65 

 
ส.ว.ย.. 

 
น.ส วรัญญา  
     สุขลิ้ม 

-กิจกรรมที่ 4บริหาร
จัดการค่า
สาธารณูปโภคใน
สถานศึกษา 

- ใช้เงิน
รายได้
และ
อดุหนุน 

 
  - 

 
- 

 
เม.ย.65 

- 
มี.ค 66 

 
ส.ว.ย. 

นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ์ 
น.ส.คณิศร พันธุ์ทอง 

กิจกรรมที่ 5 
จัดซื้อจัดจา้งวัสดุ/
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

- ใช้เงิน
อุดหนุน 

- - เม.ย.65 
 
 

ส.ว.ย. น.ส.จิรัชญา จันทร 
น.ส.วาสนา บุญมา 

กิจกรรมที่ 6  
บริหารการ 
ตรวจสอบภายใน  

-  2,000  -  -  พ.ค.65 
 - 

    พ.ค.66 

ส.ว.ย. นางชุติมา สันตินิวัฒน ์

กิจกรรมที่ 7  
บริหารจัดการ 
ตรวจสอบ ตดิตาม
ประเมินผล รายงาน
ผลการใช้งบประมาณ  

 
- 

 
2,000  

 
    -  

 
  -  

 
ต.ค.65 

- 
เม.ย.66 

 
 ส.ว.ย 

 
น.ส.จิรัชญา จันทร 
น.ส.วาสนา บุญมา 

 
หมายเหตุ  ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
 
 
 



7 การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
 
  ตวัชี้วดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผลลัพธ์ (Output) 
-ร้อยละของงบประมาณที่ถูกใช้อย่าง
ถูกต้อง 
-ร้อยละของงบประมาณค่าใช้จา่ยค่า
สาธารณูปโภค 
-ร้อยละของวัสดุส านักงานมีเพียงพอ 
ผลผลิต (Outcome) 
-ร้อยละของงบประมาณที่ถูกใช้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
-ร้อยละความพึงพอใจของการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาดา้น
งบประมาณ 

 
 -ตรวจสอบ 
  
-ตรวจสอบ 
 
-ความพึงพอใจ 
 
-ตรวจสอบ 
 
-ความพึงพอใจ 

 
-แบบตรวจสอบ 
 
-แบบตรวจสอบ 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
  
-แบบตรวจสอบ 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  
        โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสมีการบริหารการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จัดการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน จัดการตรวจสอบภายใน จัดการยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุ
ส านักงานในการจัดการเรียนการสอนและในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆได้อย่างเพียงพอและพร้อม
ใช้งาน เพื่อให้การจัดเรียนการสอนของนักเรียนและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



   O18 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี  ๒๕๖๕ 

๑. การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ. จ านวน  ๕ รายการ  ได้แก ่

 ๑.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
 ๑.๓ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 ๑.๔ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
  ๑.๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ. (คิดตามรายหวันักเรียน ) 
๒.๑ เงินอุดหนุนคา่ใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอน 

- ระดับปฐมวัย ปีการศึกษาละ ๑,๗๐๐  บาท / คน 
 - ระดับประถมศึกษา ปกีารศกึษาละ ๑,๙๐๐ บาท / คน 

                      - ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศกึษาละ ๓,๕๐๐ บาท / คน 
๒.๒ เงินอดุหนุนคา่หนังสือเรียน 
      - ระดับปฐมวัย คนละ ๒๐๐.๐๐ บาท 
      - ระดับประถมศึกษา 

  ประถมศึกษาปีที่ ๑ คนละ ๖๒๕  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๒ คนละ ๖๑๙  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๓ คนละ ๖๒๒  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๔ คนละ ๖๗๓  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๕ คนละ ๘๐๖  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๖ คนละ ๘๑๘  บาท 
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  มัธยมศกึษาปีที่ ๑ คนละ ๗๖๔ บาท 

  มัธยมศกึษาปีที่ ๒ คนละ ๘๗๗ บาท 

  มัธยมศกึษาปีที่ ๓ คนละ ๙๔๙ บาท 
๒.๓  เงินอุดหนุนคา่เครือ่งแบบนักเรียน 
       - ระดับปฐมวัย คนละ ๓๐๐ บาทต่อป ี
       - ระดับประถมศึกษา คนละ ๓๖๐ บาทต่อป ี
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๔๕๐ บาทต่อป ี
 



๒.๔ เงินอุดหนุนคา่อุปกรณ์การเรียน 
 - ระดับปฐมวัย คนละ ๑๐๐ บาทต่อภาคเรียน 
 - ระดับประถมศึกษา คนละ ๑๙๕ บาทต่อภาคเรียน 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๒๑๐ บาทตอ่ภาคเรียน 

๒.๕  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - ระดับปฐมวัย คนละ ๒๑๕ บาทต่อภาคเรียน 
 - ระดับประถมศึกษา คนละ ๒๔๐ บาทต่อภาคเรียน 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๔๔๐ บาทตอ่ภาคเรียน 

๓. ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยการค านวณจากรายหัวนักเรียน 
(จากยอด๑๐ มิ.ย.๒๕๖๕) จ านวนนักเรียน ๓๒๖ คน 

๓.๑  เงินอุดหนนุคา่ใชจ้า่ยในการจัดการเรียนการสอน 
- ระดับประถมศึกษา จ านวน ๓๒๖ คนๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท / ปี จ านวน   ๖๑๙,๔๐๐บาท 

๓.๒  เงินอุดหนุนฯ คงเหลือ จากปีการศกึษา  ๒๕๖๓ 
  จ านวน   ๗๔๙,๙๔๙.๑๑  บาท 

๓.๓  เงินอุดหนุนคา่หนังสือเรียน 
  - ระดับประถมศึกษา 

  ประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน   ๒๙    คนๆละ ๖๒๕  บาท/ ปี จ านวน   ๑๘,๑๒๕  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน   ๓๔    คนๆละ ๖๑๙  บาท/ ปี จ านวน   ๒๑,๐๔๖  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน   ๔๘    คนๆละ ๖๒๒  บาท/ ปี จ านวน   ๒๙,๘๕๖  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน   ๗๖    คนๆละ ๖๗๓  บาท/ ปี จ านวน   ๕๑,๑๔๘  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน   ๘๐    คนๆละ ๘๐๖   บาท/ ปี จ านวน   ๖๔,๔๘๐  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน   ๕๙    คนๆละ ๘๑๘   บาท/ ปี จ านวน   ๔๘,๒๖๒  บาท 
                      รวมทัง้สิ้น   ๒๓๒,๙๑๗  บาท 

๓.๔  เงินอุดหนุนคา่เครือ่งแบบนักเรียน 
 - ระดับประถมศกึษา จ านวน  ๓๒๖  คนๆ ละ ๓๖๐ บาท/ปี  จ านวน  ๑๑๗,๓๖๐  บาท 

๓.๕  เงินอุดหนุนคา่อุปกรณ์การเรียน 

 - ระดับประถมศึกษา จ านวน  ๓๒๖  คนๆ ละ ๓๙๐ บาท/ปี จ านวน ๑๒๗,๑๔๐ บาท 

๓.๖  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ระดับประถมศึกษา จ านวน ๓๒๖  คนๆ ละ ๔๘๐ บาท/ปี  จ านวน ๑๕๖,๔๘๐ บาท 

๓.๗  เงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
       - คา่อาหารกลางวนั วันละ ๒๑ บาท จ านวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน    ๑,๓๖๙,๒๐๐  บาท 
       - ค่าอาหารเสริม (นม ) วันละ ๗ บาท จ านวน ๒๖๐ วัน    จ านวน    ๕๙๓,๓๒๐ บาท 



๓.๘  รวมงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๕ 
        จ านวน     ๒,๐๐๓,๒๔๖.๑๑ บาท 
      - เงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน  ๑,๙๖๒,๕๒๐ บาท 

                    รวมงบประมาณประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  จ านวน    ๓,๙๖๕,๗๖๖.๑๑ บาท 

๔. การก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
๔.๑  งบบุคลากร  
       - เงินเดือนครู วิทยฐานะ     จ านวน     ๗,๗๑๙,๓๓๒.๘๖   บาท 
       - เงินเดือนลูกจ้างประจ า     จ านวน             ๙๕๑,๐๐๐   บาท 
๔.๒  งบด าเนินงาน 
       - จา่ยค่าสาธารณูปโภค จ านวน     ๑๙๒,๐๐๐  บาท 
       - จา่ยค่าวัสดุการศกึษา /ส านักงาน จ านวน      ๔๐๕,๐๐๐ บาท 
๔.๓  งบลงทุน  
            ไม่มี 

๕.  การจัดตั้งงบประมาณ โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๕.๑  งานวิชาการ จ านวน   ๑๑     โครงการ เป็นเงิน     ๓๑๔,๕๐๐  บาท 
๕.๒  งานบริหารทัว่ไป จ านวน    ๙   โครงการ เป็นเงิน     ๑๘๘,๗๐๐ บาท 
๕.๓  งานบริหารงบประมาณ จ านวน   ๑    โครงการ เป็นเงิน   ๖๒,๙๐๐  บาท 
๕.๔  งานบริหารบุคคล  จ านวน  ๒   โครงการ  เป็นเงิน  ๖๒,๙๐๐ บาท 

 รวม ๒๓ โครงการ เป็นเงิน     ๖๒๙,๐๐๐ บาท 
 
 
 

 


