
แผนงาน   โครงการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน 
โครงการ    พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือ

กับองค์กรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคลองกับนโยบายสพฐ. 

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และ 
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๔ สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการ 

ทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์   
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัวโปร่งใส
ตรวจสอบได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ 
ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการ
กำหนด ต้องประสานความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และ
สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของ
โรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2 เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งาน
ยานพาหนะและงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและ
มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  2.3 เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มี
ความถูกต้อง โปร่งใสและกำกับติดตามให้ทุกส่วนดำเนินการตามแผน 



  2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  2.5 เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

   งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการ
แก่ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้

 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรยีนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

1. 1.1 กิจกรรมจัดซื้อ
วัสดุสำนักงาน 
(วัสดุกลาง) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และเอกสาร 

10,000 
 

   10,000 
 

พ.ค. 63 –  
มี.ค. 64 

ครูวิดาวรรณ 

1.2 กิจกรรมงาน
สาธารณปูโภค 
(ค่าสาธารณูปโภค) 

 237,5
70 

  237,57
0 

เม.ย. 63 –  
มี.ค. 64 

ครูนฤมล 

1.3 กิจกรรม
พัฒนาระบบงาน
การเงินและพัสด ุ

6,700 
 

 
 

 

  6,700 
 

พ.ค. 63 –  
มี.ค. 64 

ครูพงศกรณ์ 

รวม 16,700 237,570 -  254,270   
 

๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว               16,700 บาท 
 เงนิรายได้สถานศึกษา           -           บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)               237,570 บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น          -     บาท 

        รวม           254,270      บาท 
 
 
 



๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  ร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพใน
การส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานของฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ 
งานต่างๆ ของโรงเรียน 

ตรวจสอบเอกสาร
และการจัดทำ
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 

1. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

2. เอกสารเกี่ยวกับ
งานงบประมาณ 

ครูวิดาวรรณ 

2.  ร้อยละ 90 ของงานการเงิน
รวดเร็ว โปร่งใส ผลการตรวจสอบ
ถูกต้องตามระเบียบ 

ตรวจสอบเอกสาร
ด้านการเงิน 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

ครูวิดาวรรณ 

3. ความประหยัด คุ้มค่ารวดเร็ว 
โปร่งใส ผลการตรวจสอบบัญชี
ถูกต้องตามระเบียบ 

ตรวจสอบเอกสาร
ด้านงานบัญชี 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 

ครูพงศกรณ์ 

4. ร้อยละ 90 ของความรวดเร็ว 
โปร่งใส ผลการตรวจสอบถูกต้อง
ตามระเบียบงานพัสดุและสินทรัพย์ 

ตรวจสอบเอกสาร
ด้านพัสดุและ
สินทรัพย์ 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 

ครนูฤมล 

5. ร้อยละ 90 ของผลการ
ตรวจสอบภายในถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ตรวจสอบเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินต่างๆ 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

ครสูมถวิล  
ครูบุษยา 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1 การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริม
การบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
  7.2 งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม 
ตรวจสอบทำให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความม่ันใจให้กับผู้ร่วมงาน 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
  (นางวิดาวรรณ   ธีระภัทรานันท์) 
              ครู คศ.3 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพมิล   ผึ่งกัน) 
               ครู คศ.3 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 


