
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำนำ 
การบริหารงบประมาณ เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงเรียนวัด

มหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) โรงเรียนจึงได้พิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 

ขึ้น เพื่อใช้กำกับ ติดตาม และรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของ

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) และเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า เกิดคุณค่า

แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

แผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 มีข้อมูลโรงเรียน แผนงานและโครงการของ

โรงเรียน แผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

กลุ่มบริหารงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณ

ในโรงเรียน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใช้คู่มือฉบับนี้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามท่ีคาดหวังได้ในท่ีสุด 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
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แผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565       8 

  - การบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565     11 

  - สรุปรวมงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565     16 

  - ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565      17 

       

       

       

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

แผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 

แผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้น

เพื่อใช้กำกับ ติดตาม และรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของ

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  เดือน 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้ร่วมกัน

พิจารณา และให้ความเห็นชอบแล้วจึงจัดทำต้นฉบับเพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

ต่อไป 

 

ผู้เสนอแผนงาน       ผู้เห็นชอบแผนงาน 

 

            (นายศรศรี  อาจวิชยั)     (นายชัยวุฒิ  พิชญบุตร) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

 

 

 

ผู้อนุมัติแผนงาน 

 

         (นายภัคภณ ธรรมธนาธาร) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ข้อมูลสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

ที่ตั้ง เลขที่ 711 ซอยอ่อนนุช 7 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 โทรศัพท์ 0-2311-1483  โทรสาร 0-2311-1483 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

คำขวัญโรงเรียน 

เรียนรู้โลกกว้าง เสริมสร้างวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพ่ิมพูนคุณธรรม 

 

ปรัชญาโรงเรียน 

นตฺถ ิปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

 

สีประจำโรงเรียน 

“น้ำเงิน – ชมพู” 

   น้ำเงิน หมายถึง  เกียรต ิ

   ชมพู หมายถึง  คุณงามความดี 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 

  
  

รัศม ี  หมายถึง  แสงสว่าง  แสงแห่งปัญญา 
กรอบลายไทย หมายถึง  ยึดมั่นในความสามัคคี  และความเป็นไทย 
ส.ม.บ.  หมายถึง  โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

  

เอกลักษณ์ “บวร” สามประสาน สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาเด็กไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 

 

อัตลักษณ์ พูดเพราะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
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สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) มีภารกิจสำคัญ คือ การจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยรับนักเรียนอายุ 3 - 6 ปี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้รับการ

พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ

พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ เพื่อการสร้างเชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เน้นการพัฒนาทุกด้านตามแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 

 2.  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้นักเรียนที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน ทุกคน  

และมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช   

2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 

 3.  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  โรงเรียนจัดการศึกษาให้ในลักษณะ  ดังนี้ 

  3.1  จัดห้องเรียนเป็นชั้นเฉพาะ  โดยคัดแยกจากข้อมูลตามสภาพรายบุคคลสำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 

  3.2  จัดชั้นเรียนร่วมเต็มเวลาในชั้นเรียนของนักเรียนปกติตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6  

โดยคัดแยกจากข้อมูลพื้นฐานและสภาพความบกพร่อง 

  3.3  จัดห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 

ข้อมูลนักเรียน 

 นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางถึงขาดแคลน โรงเรียนได้จัดทุนช่วยเหลือ เช่น 

ทุนการศึกษา และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ  มีนักเรียนกลุ่มน้อยที่มาจากครอบครัวฐานะดี และมีความพร้อม

ในการเรียน 

  

ข้อมูลครู และบุคลากร 

 ปัจจุบันมี ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน, รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน, ข้าราชการครู 20 คน, พนักงาน

ราชการ 2 คน, ครูอัตราจ้าง 6 คน, วิทยากรท้องถิ่น 2 คน, เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน, ลูกจ้างประจำ 2 คน, พี่เลี้ยง

เด็กพิเศษ 4 คน, พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3 คน, พนักงานทั่วไป 2 คน และยาม 1 คน และขาดครูที่มีความสามารถ

เฉพาะทาง ได้แก่ คอมพิวเตอร์, ศิลปะ, เจ้าหน้าที่การเงิน, บัญชีและพัสดุ จึงแก้ปัญหาโดยจัดหาครูอัตราจ้างเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาครูด้วยการจัดอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการสอน  และมีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ 
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สภาพชุมชน 

 โรงเรียนตั ้งอยู ่ต ิดกับวัดมหาบุศย์ ซึ ่งเป็นที ่ร ู ้จ ักของประชาชนทั ่วไปเป็นอย่างดี เพราะเป็นที ่ตั้ง               

ศาลย่านาคที่มีประวัติอันยาวนาน ในเรื่องเกี่ยวกับความรัก ทำให้ประชาชนจากทุกหนทุกแห่ง มีความเชื่อศรัทธา 

เดินทางมากราบไหว้อย่างมากมายจึงจัดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชน 

 เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้กับแหล่งประกอบธุรกิจและการค้า อาทิ ศูนย์การค้า ธนาคาร ตลาด ชุมชน

แออัด สถานีรถไฟฟ้า ทำให้สภาพการจราจรติดขัด จึงเป็นปัญหาด้านการเดินทางมาของนักเรียนส่วนหนึ่ง การ

เดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนมีทั้งรถรับส่ง เดินเท้า และทางเรือ 

 โรงเรียนรับนักเรียนโดยไม่จำกัดพ้ืนที่บริการ  ดังนั้นสภาพของนักเรียนที่มาเข้าเรียน  จึงมีสภาพครอบครัว

ที่หลากหลาย และมีที่อยู่อาศัยใกล้ไกลต่างกัน 

 สภาพของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างน้อย และประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด รองลงมา

ได้แก่ ค้าขาย ส่วนที่เป็นข้าราชการมีจำนวนน้อย และมีผู้ปกครองที่เป็นแม่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพจำนวนมาก 

 ด้านความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชน มีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีตลอดมาโดยโรงเรียนได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนั้นผู้ปกครองจึงมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทุก

กิจกรรม ตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
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การจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 

ที ่ ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
1 อนุบาลปีที่ 1 17 17 34 
2 อนุบาลปีที่ 2 28 22 50 
3 อนุบาลปีที่ 3 12 26 38 

รวมอนุบาล 57 65 122 
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 19 25 44 
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 35 18 53 
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 20 18 38 
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 31 35 66 
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 29 36 65 
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 28 22 50 
10 การศึกษาพิเศษ 23 2 25 

รวมชั้นประถมศึกษา 185 156 341 

รวมนักเรียนทั้งหมด 242 221 463 
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จำนวนข้าราชการครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามเพศ 
 

ตำแหน่ง 
ข้าราชการ 

อยู่ปฏิบัติราชการ ไปช่วยราชการ รวม 
 ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - - - 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 - - 1 
คร ู 3 16 - - 19 
ครูผู้ช่วย - 2 - - 2 
พนักงานราชการ - 1 - - 1 
ครูผู้ช่วย (การศึกษาพิเศษ) - 1 - - 1 
พนักงานราชการ (การศึกษาพิเศษ) - 1 - - 1 
ครูอัตราจ้าง 2 3 - - 5 
วิทยากรท้องถิ่น 1 1 - - 2 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - - 1 
ลูกจ้างประจำ 2 - - - 2 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ - 4 - - 4 
พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล - 3 - - 3 
พนักงานทั่วไป 1 1 - - 2 
ยาม - 1 - - 1 

รวม 10 36 - - 46 
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แผนงานและโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงาน
เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษากร ุงเทพมหานคร สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐา น
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของโรงเรียนและนโยบายของโรงเรียน โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 มีการบริหารงานตามกลุ่มงานและโครงการแบบมุ่งเน้นผลงาน ดังมีรายละเอียดตามกลุ่มงาน    
และโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 

 1. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
 5. คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ 
 6. พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
 7. เสริมศิลป์สานฝัน 
 8. พัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 9. ห้องสมุดมีชีวิต 
10. เรียนรู้สู่อาชีพ 
11. นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
12. การฝึกทักษะชีวิตผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
13. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
14. พัฒนาผู้เรียน 
 

2. กลุ่มบริหารทั่วไป 
 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 2. อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
 3. งานสวัสดิการ 
 4. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 5. มหาบุศย์ถิ่นของเรา 
 6. โรงเรียนปลอดสารเสพติด 
 7. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



7 
 

2. กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) 
 8. คุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นไทย 
 9. วันสำคัญของไทย 
10. เศรษฐกิจพอเพียง 
11. ประชาธิปไตยในโรงเรียน  

 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
2. การสรรหาและการจัดจ้างบุคลากรในโรงเรียน 
 

4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. บริหารงบประมาณ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
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แผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545, (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 
มาตรา 39 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณการ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง และกำหนดให้บุคลมีสิทธิเสมอภาคในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 
รัฐบาลต้องจัดให้บริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้รับงบประมาณตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) โดยได้รับค่าใช้จ่ายในรายการ    
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่  ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่28/2559 ใช้บังคับ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือใช้ป็นแนวทางในการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
2.2 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดผลต่อผู้รับบริการ และมีคุณภาพมาตรฐาน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3   จำนวน 122  คน 
3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6  จำนวน  341  คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพ

และมาตรฐานจากหน่วยงานตันสังกัดและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 

3.2.2 โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

4. ลักษณะของแผน 
เป็นแผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 

5. แนวทางการดำเนินงาน 
5.1 สำรวจความต้องการของการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาตลอดปี 
5.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตลอดปี 
5.3 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
5.4 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติ 
5.5 ดำเนินการตามแผนโดยจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็น 
5.6 สรุปและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
 

6. งบประมาณ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาระดับก่นประถมศึกษา เป็นเงิน 207,400 บาท และ
ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 647,900 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การบริหารงบประมาณด้านการจัดการศึกษามีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ 
7.2 นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
7.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับการยอมรับจากนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
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8. การประเมินและติดตามผล 
8.1 จากรายงานคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 
8.2 จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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การบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1. รูปแบบการจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

จัดสรร ดังนี้ 
1. งานดำเนินการ 

1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 
1.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. ค่าสาธารณูปโภค 
 

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง ประเภทงบรายจ่ายมีดังนี้ 
1. งบบุคลากร 

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 
2. งบดำเนินการ 

2.1 ค่าตอบแทน 
2.2 ค่าใช้สอย 
2.3 ค่าวัสดุ 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 
3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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3. รายการงบประมาณ 
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (กทม.) และหน่วยงานที ่ให้การสนับสนุนอ่ืน 
ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- อนุบาลปีที่ 1-3  จำนวน 122 คน (122x1,700 บาท) 

207,400  
 
 

1,700 บาท/คน/ปี 
2 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ประถมศึกษาปีที ่1-6 จำนวน 341 คน (341x1,900 บาท) 

647,900  
 
 

1,900 บาท/คน/ปี 
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม.) 

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
463 คน (463 คน x 21 บาท x 200 วัน) 
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
463 คน (463 คน x 7 บาท x 260 วัน) 

2,636,460 
1,944,600 

 
842,660 

 
21 บาท/คน/วัน 

 
7 บาท/คน/วัน 

4 เงินบำรุงการศึกษา 
- ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 5 คน  
(5 คน x 12,000 บาท x 12 เดือน) 
- ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงอนุบาล 3 คน 
(23,000 บาท x 12 เดือน) 
- ค่าจ้างลูกจ้างทั่วไป 2 คน 
(15,500 บาท x 12 เดือน) 
- ค่าจ้างยาม 1 คน 
(9,500 บาท x 12 เดือน) 

1,296,000 
720,000 

 
276,000 

 
186,000 

 
114,000 

12 เดือน 
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ที ่ รายการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
- ค่าจ้างพนักงงานราชการ 1 คน 
(1 คน 27,640 บาท x 12 เดือน) 
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
(1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน) 
- ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
(4 คน x 9,000 บาท x 12 เดือน) 

943,680 
331,680 

 
180,000 

 
432,000 

12 เดือน 

รวม 5,846,960  
 

4. การจัดสรรงบประมาณ 
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
งานดำเนินการ 
     1.กลุ่มบริหารวิชาการ 
     2. กลุ่มบริหารทั่วไป 
     3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
333,830 

4,074,663 
494,700 
1,000 

 
*ค่าสาธารณูปโภค 

350,000 บาท 

รวม 4,904,193  
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 5. การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2565 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวร

คุณ) เห็นชอบจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่
รายการ / กิจกรรม / โครงการ 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า         

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า      
วัสดุ 

รายจ่าย  
อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

1 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

27,200 25,000 - 2,200 - 

2 โครงการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 18,900 - 1,100 - 

3 

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 3Rs8Cs 

15,000 5,000 - 10,000 - 

4 

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และ 3Rs8Cs 

7,000 2,000 - 5,000 - 

5 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และ 3Rs8Cs 

23,500 2,000 - 21,500 - 

6 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 3Rs8Cs 

1,500 1,000 - 500 - 

7 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3Rs8Cs 

24,000 20,000 - 4,000 - 
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ที ่
รายการ / กิจกรรม / โครงการ 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า         

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า      
วัสดุ 

รายจ่าย  
อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
8 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
3Rs8Cs 

8,700 3,000 - 5,700 - 

9 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และ 3Rs8Cs 

5,000 - - 5,000 - 

10 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3Rs8Cs 

9,500 4,500 1,000 4,000 - 

11 โครงการนิเทศเพ่ือการศึกษาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5,000 - - 5,000 - 

12 โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน 

15,000 8,000 2,000 5,000 - 

13 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มาตรฐาน 5,000 - - 5,000 - 
14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ 
8,250 5,250 - 3,000 - 

15 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 20,000 - - 20,000 - 
16 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

ระดับปฐมวัย 
2,000 - - 2,000 - 

17 โครงการเสริมศักยภาพหนูน้อยปฐมวัย 28,000 15,000 9,000 4,000 - 
18 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน  

เล่านิทานคนเก่ง 
2,000 - - 2,000 - 

19 โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์ 2,000 - - 2,000 - 
20 โครงการยุวบัณฑิต 9,000 - 500 8,500 - 
21 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 96,180 90,000 4,680 1,500 - 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 333,830 199,650 17,180 117,000 - 
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ที ่
รายการ / กิจกรรม / โครงการ 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า         

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า      
วัสดุ 

รายจ่าย  
อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 โครงการพัฒนาบุคลากร 402,200 169,000 223,200 10,000 - 
2 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา 
92,500 92,500 - - - 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล 494,700 261,500 223,200 10,000 - 
 

ที ่
รายการ / กิจกรรม / โครงการ 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า         

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า      
วัสดุ 

รายจ่าย  
อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 โครงการบริหารเงินและพัสดุ 1,000 - - 1,000 - 
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 1,000 - - 1,000 - 
 

ที ่
รายการ / กิจกรรม / โครงการ 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า         

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า      
วัสดุ 

รายจ่าย  
อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
1 โครงการแหล่งเรียนรู้และปรับปรุง

ซ่อมแซม แหล่งเรียนรู้/อาคาร/สถานที่ 
255,500 - - 255,500 - 

2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 67,000 47,000 15,000 5,000 - 
3 โครงการวันสำคัญของไทย 26,000 25,500 - 500 - 
4 โครงการมหาบุศย์สุจริต 

(โรงเรียนสุจริต) 
6,000 5,500 - 500 - 

5 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 2,000 - 3,000 - 
6 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือ

กับชุมชน/องค์กร/บ้าน/วัด (บวร) 
33,900 11,000 18,000 4,900 - 

7 โครงการระบบควบคุมภายใน 940 - - 940 - 
8 โครงการงานทะเบียนนักเรียน 3,000 - - 3,000 - 
9 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 600,000 560,000 39,000 1,000 - 
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ที ่
รายการ / กิจกรรม / โครงการ 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า         

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า      
วัสดุ 

รายจ่าย  
อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
10 โครงการควบคุมดูแลจัดหาและ

บำรุงรักษายานพาหนะโรงเรียน 
56,000 1,000 - 55,000 - 

11 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน 

60,323 60,323 - - - 

12 โครงการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 45,000 33,000 - 12,000 - 
13 โครงการมหาบุศย์ ส่งหนูสู่ฝัน 4,000 - - 4,000 - 
14 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000 - - 10,000 - 
15 โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด 1,000 500 300 200 - 
16 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 12,000 10,000 - 2,000 - 
17 โครงการอาหารกลางวัน 

และอาหารเสริม (นม) 
2,709,000 - - 

2,709,00
0 

- 

19 โครงการมหาบุศย์ถ่ินของเรา 5,000 4,000 - 1,000 - 
20 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 150,000 149,000 - 1,000 - 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 333,830 199,650 17,180 117,000 - 
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สรุปรวมงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรรคุณ) 

ที ่
รายการ / กิจกรรม / โครงการ 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า         

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า      
วัสดุ 

รายจ่าย  
อ่ืน ๆ 

1 กลุ่มบริหารวิชาการ 333,830 199,650 17,180 117,000 333,830 

2 กลุ่มบริหารทั่วไป 4,074,663 933,823 72,300 3,068,540 - 

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 494,700 261,500 223,200 10,000 - 

4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 1,000 - - 1,000 - 

รวมทั้งสิ้น 4,904,193 1,394,973 312,680 3,196,540 - 
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