
 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



ชื่องาน/โครงการ   บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
         (7)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ   
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
นโยบายการจัดการศึกษา  ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
         รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล  
          โดยยึดแนววิถีพุทธ  
สอดคล้องกับ   ส.ว.ย.โมเดล  ข้อ สง่างาม  วิชาการเปี่ยม ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ /นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง / นางสาวจิรัชญา จันทร 
กลุ่มงาน   บริหารงบประมาณ   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที ่ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล          
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ทัง้ระบบ ซึ่งประกอบด้วยการปฏิรูประบบบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนเป็นส าคัญ งานการเงิน พัสดุ เป็นงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนาสถานศึกษา ทั้งระบบประสบ
ความส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงาน การเงิน-พัสดุ ให้สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเสริมสร้างแนวทางการบริหารงานการเงิน-พัสดุให้มีประสิทธิภาพ และด าเนินไปด้วย 
ความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
3. เป้าหมายและการด าเนินงาน 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 ด าเนินงานด้านการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน 
       3.1.2 โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียน    
ครบถ้วน           



3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ด าเนินงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย 
       3.2.2 ด าเนินงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อทางราชการ 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน /ผู้ปกครอง/ บุคลากรทางการศึกษา 
5. งบประมาณ  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ค่าตอบแทน
วิทยากร 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการ - 1,000 - 
2. จัดหาวัสดุ/ ครภุัณฑ์ - 100,000 500,000 

3. บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  50,000 50,000 

4. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - - - 

5. หัวหน้าโครงการเสนอขออนุมัติ - - - 

6. ส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ตามแผน 

ตามแต่ละ
โครงการ 

ตามแต่ละ
โครงการ 

ตามแต่ละ
โครงการ 

7. จัดกิจกรรมตามโครงการ 259,600 907,400 859,300 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน - - - 

9. รายงานผลการด าเนินงาน - - - 

6.  กิจกรรมในโครงการ 
                             กิจกรรม             ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการ ครูศิริวัลย์ 
2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ครจูิรัชญา /ครูศิริวัลย์ 

3. บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครจูิรัชญา /ครูวรากร 

4. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ครจูิรัชญา /ครวูรากร 
5. หัวหน้าโครงการแต่ละโครงการเสนอขออนุมัติ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

6. ส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ครูศิริวัลย์ /หัวหน้าโครงการ 

7. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่เสนอ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
8. สรุปผลการด าเนินงาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

9. รายงานผลการด าเนินงาน ครูศิริวัลย์/ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 



7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

             ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2561 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดท า
โครงการ /แผนปฏิบัติการ  

           

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์/ 
บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 

           

           

3. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 

           

4. หัวหน้าโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 

           

5.ส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ 

           

6.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 

           

7. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

           

8. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

           

 
8. ทรัพยากร 
 6.1  นักเรียน /ผู้ปกครอง/ บุคลากรทางการศึกษา 
 6.2  งบประมาณตามโครงการ   
 
8.  การประเมินผล 
 7.1  วัดและประเมินผลจากบัญชีงบประมาณการใช้จ่าย 
          7.2  วัดและประเมินผลจากบันทึกสรุปโครงการ 
 
 
 



9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนครบทุกคน ทันเวลาส่งผล
ให้โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้อง   
    
                  ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
            .................................................                                   ……………………………………… 
               (นางศิริวัลย์   ปรงุศักดิ์)                                       (นายสมชาย ถนอมวงศ์) 
                      ครูช านาญการ                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
                   
 
                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                       .                       ................................................. 

(พระเทพปวรเมธี) 
                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี  ๒๕๖๔ 

๑. การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ. จ านวน  ๕ รายการ  ได้แก่ 

 ๑.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 

 ๑.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
 ๑.๓ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 ๑.๔ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
  ๑.๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           ตามนโยบายสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ. (คิดตามรายหัวนักเรียน ) 

๒.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 
- ระดับปฐมวัย ปีการศึกษาละ ๑,๗๐๐  บาท / คน 
 - ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษาละ ๑,๙๐๐ บาท / คน 

                      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท / คน 
๒.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
      - 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 

  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ คนละ ๗๖๔ บาท 

  มัธยมศึกษาปีที่ ๒ คนละ ๘๗๗ บาท 

  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ คนละ ๙๔๙ บาท 
๒.๓  เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
       - ระดับปฐมวัย คนละ ๓๐๐ บาทต่อปี 
       - ระดับประถมศึกษา คนละ ๓๖๐ บาทต่อปี 
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๔๕๐ บาทต่อปี 



๒.๔ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
 - ระดับปฐมวัย คนละ ๑๐๐ บาทต่อภาคเรียน 
 - ระดับประถมศึกษา คนละ ๑๙๕ บาทต่อภาคเรียน 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๒๑๐ บาทต่อภาคเรยีน 

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

๓. ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยการค านวณจากรายหัวนักเรียน 

(จากยอด๒๕ มิ.ย.๒๕๖๔) จ านวนนักเรียน ๓๗๐ คน 
๓.๑  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 

- ระดับประถมศึกษา จ านวน ๓๗๐ คนๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท / ปี จ านวน    ๗๐,๓๐๐ บาท 
๓.๒  เงินอุดหนุนฯ คงเหลือ จากปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 จ านวน      ๕๕๗,๘๔๓.๑๖ บาท 
๓.๓  เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 

  - ระดับประถมศึกษา 

  ประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน   ๓๒   คนๆละ ๖๒๕  บาท/ ปี จ านวน   ๒๐,๐๐๐  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน   ๔๕   คนๆละ ๖๑๙  บาท/ ปี จ านวน   ๒๗,๘๕๕  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน   ๗๘   คนๆละ ๖๒๒  บาท/ ปี จ านวน   ๔๘,๕๑๖  บาท 

  ประถมศึกษาปีที ่๔ จ านวน   ๗๙   คนๆละ ๖๗๓  บาท/ ปี จ านวน   ๕๓,๑๖๗  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน   ๖๓  คนๆละ ๘๐๖   บาท/ ปี จ านวน   ๕๐,๗๗๘  บาท 

  ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน   ๗๓  คนๆละ ๘๑๘   บาท/ ปี จ านวน   ๕๙,๗๑๔  บาท 
                    รวมทั้งสิ้น   ๒๖๐,๐๓๐ บาท 

๓.๔  เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 - ระดับประถมศึกษา จ านวน  ๓๗๐  คนๆ ละ ๓๖๐ บาท/ปี จ านวน  ๑๓๓,๒๐๐  บาท 

๓.๕  เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ระดับประถมศึกษา จ านวน  ๓๗๐  คนๆ ละ ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน จ านวน ๗๒,๑๕๐ บาท 
๓.๖  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ระดับประถมศึกษา จ านวน ๓๗๐  คนๆ ละ ๒๔๐ บาท/ภาคเรียน จ านวน ๘๘,๘๐๐ บาท 
๓.๗  เงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
       - ค่าอาหารกลางวัน วันละ ๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐ วนั เป็นเงิน    ๑,๖๗๘,๐๐๐  บาท 
       - ค่าอาหารเสริม (นม )  จ านวน ๒๖๐ วัน            จ านวน    ๗๖๓,๔๙๐  บาท 



๓.๘  รวมงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 
        จ านวน     ๑,๑๘๒,๓๒๓.๑๖ บาท 
      - เงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๒,๔๔๑,๔๙๐  บาท 

                    รวมงบประมาณประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จ านวน    ๓,๖๒๓,๘๑๓.๑๖ บาท 

๔. การก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
๔.๑  งบบุคลากร  
       - เงินเดือนครู วิทยฐานะ     จ านวน     ๗,๘๖๕,๐๔๖๘๐ บาท 
       - เงินเดือนลูกจ้างประจ า     จ านวน         ๓๗๐,๕๗๐    บาท 
๔.๒  งบด าเนินงาน 
       - จา่ยคา่สาธารณูปโภค จ านวน     ๙๙๖,๒๐๐ บาท 
       - จา่ยคา่วัสดุการศึกษา /ส านักงาน จ านวน      ๘๕๙,๓๐๐ บาท 
๔.๓  งบลงทุน  
         

๕.  การจัดตั้งงบประมาณ โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๕.๑  งานวิชาการ จ านวน   ๑๑     โครงการ เป็นเงิน     ๙๕๕,๑๐๐  บาท 
๕.๒  งานบริหารทั่วไป จ านวน    ๘   โครงการ เป็นเงิน     ๔๘๘,๒๐๐ บาท 
๕.๓  งานบริหารงบประมาณ จ านวน   ๑    โครงการ เป็นเงิน   ๗๐๑,๐๐๐  บาท 
๕.๔  งานบริหารบุคคล  จ านวน  ๒   โครงการ  เป็นเงิน  ๑,๗๗๖,๖๐๐    บาท 

 รวม ๒๒ โครงการ เป็นเงิน     ๓,๙๒๐,๙๐๐ บาท 
 
 
 

 


