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ส่วนที่ ๓
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในปีก ารศึก ษา ๒๕๖๓ นี้ โรงเรี ยนวั ดเขมาภิรตารามประมาณการเงินอุด หนุน รายหั ว
เงิ น อุ ด หนุ น ตามนโยบายเรี ย นฟรี ๑๕ ปี อย่ า งมี คุ ณ ภาพ และเงิ น รายได้ ต ามประมาณการ
เพื่อจัดสรรงบประมาณ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
ที่

รายการ
เงินอุดหนุนรายหัวปีการศึกษา ๒๕๖๓
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑,855 คน * ๓,๕๐๐ บาท/ปี
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๓๒๘ คน * ๓,๘๐๐ บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายงานประจา
๑
๑. ค่าสาธารณูปโภค
๑.๑ เงินอุดหนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

3,395,600.00

๑.๒ เงินรายได้ค่าสาธารณูปโภค เก็บจากนร.ห้องปกติ 2,559 คนๆละ ๘๐๐
ต่อปี

2,047,200.00

๑.๓ เงินรายได้ค่าสาธารณูปโภคจากนร.ห้องเรียนพิเศษ 578 คนๆละ
๒,๘๐๐ ต่อปี

1,618,400.00

รวมค่าสาธารณูปโภค (๑.๑+๑.๒+๑.๓)
๒. ค่ากระดาษ + ค่าวัสดุ อุปกรณ์ +ซ่อมบารุง

7,061,200.00
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔. ค่านามันและซ่อมบารุง

๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายงานประจา(เฉพาะเงินอุดหนุน)

๒

จานวนเงิน
11,364,100.00
6,492,500.00
4,871,600.00

6,395,600.00

งบประมาณคงเหลือที่นามาจัดสรร(๑๐๐%)
๒.๑ งบวิชาการ (๖๐%)

4,968,500.00
2,981,100.00

๒.๒ งบบริหาร (๓๐%)

1,490,550.00

๒.๓ งบสารอง (๑๐%)

496,850.00
รวมทังสิน

4,968,500

๙

แผนปฏิบต
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งบพัฒนาตามกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกั บ
กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นวั ด เขมาภิ ร ตาราม ตลอดจนส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๓
งบประมาณรวม 57,768,338.00 บาท
ตารางสรุปงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ประเภทงบประมาณ
เงินอุดหนุน
รายได้สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี
อื่นๆ
รวม

จานวนเงิน
11,364,100.00
37,538,550.00
8,865,688.00
57,768,338.00

แผนภูมแิ สดงสัดส่วนของงบประมาณ จาแนกตามประเภทงบประมาณ

เงินเรียนฟรี 15 ปี
15%

เงินอุดหนุน
20%

รายได้สถานศึกษา
65%

๑๐
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๑๑

ตารางสรุปงบประมาณจาแนกตามกลุ่มบริหารงาน
ที่
๑
๒
๓
๔
5

กลุ่มบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคลากร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงบสารอง 10 %
รวม

งบประมาณ
29,351,173.00
23,440,579.00
2,869,968.00
1,609,768.00
496,850.00
57,768,338.00

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของงบประมาณ จาแนกรายกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00

0.00

กลุ่มบริหาร
กลุ่ม
งบประมาณ
บริหารงาน
สินทรัพย์และ
ทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณ 29,351,173 23,440,579 2,869,968.

กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ

กลุ่ม
บริหารงาน ฝ่ายบริหารงบ
กิจการ
สารอง 10 %
นักเรียน
1,609,768. 496,850.00
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รายละเอียดโครงการจาแนกรายกลยุทธ์ ทั้งสิ้น 31 โครงการ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดย
การความร่วมมือทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์และ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๘ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๙ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
รวม

จานวนโครงการ
5

งบประมาณ
17,886,318.00

5

387,934.00

4

1,368,192.00

2

10,087,588.00

1

39,910.00

1

589,775.00

1

586,960.00

10

26,767,879.00

2

53,782.00

31

57,768,338.00

๑๒
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กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามมาตรฐานสากล
โครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องเรียนพิเศษ English Program
สะเต็มศึกษา(STEM Education)โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
พัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
รวม
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนาผู้เรียน

งบประมาณ
797,263.00
11,001,564.00
4,996,235.00
197,600.00
893,656.00
17,886,318.00

โครงการ
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รวม

งบประมาณ
184,200.00
39,584.00
15,000.00
117,870.00
31,280.00
387,934.00

ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

โครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
พัฒนางานวิชาการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
รวม

งบประมาณ
61,400.00
25,940.00
540,215.00
740,637.00
1,368,192.00

๑๓
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ
ที่
๑. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
รวม

งบประมาณ
1,221,900.00
8,865,688.00
10,087,588.00

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์และภาคภูมิใจในสถาบัน
โครงการ
ที่
๑. สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์และภาคภูมิใจในสถาบัน

งบประมาณ
39,910.00

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนรู้
โครงการ
ที่
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ
589,775.00

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมองค์กรและเครือข่ายเพือ่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โครงการ
ที่
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

งบประมาณ
586,960.00

กลยุทธ์ที่ ๘ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

โครงการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
จัดหา ซ่อม บารุง รักษาวัสดุครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
งานยานพาหนะ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

งบประมาณ
749,947.50
2,610,903.00
8,245,472.50
500,000.00
20,000.00
598,647.00
2,795,714.00

๑๔
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โครงการ
ที่
๘. พัฒนางานนโยบายและแผน
๙. สรรหาบุคลากร
๑๐. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
รวม

งบประมาณ
43,080.00
10,914,695.00
289,420.00
26,733,904.50

กลยุทธ์ที่ ๙ จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ
โครงการ
ที่
๑. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รวม

งบประมาณ
5,452.00
48,330.00
53,782.00

๑๕

