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กรอบแผนงาน/งบประมาณ 
และโครงการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2565 

กรอบแผนงาน/งบประมาณ 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2565 จ านวน 911,100  บาท ตามกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้ 

1. งบบุคคล 
2. งบลงทุน 
3. งบด าเนินการ 

3.1 งบรายจ่ายประจ า 
3.2 งบกลาง (ส ารองจ่าย) 
3.3 ค่าใช้สอย (ไปราชการ ศึกษา อบรม สัมมนา) 

 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
รายละเอียด  ดังนี้ 
ประมาณการรายรับ 

จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด  จ านวน  911,100  บาท 
1. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 

                1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 135 คน คนละ 3,500 บาท เป็นเงิน    472,500 บาท 
                1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 57 คน คนละ 3,800 บาท เป็นเงิน   216,600 บาท 
 2. เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก 

      2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 135  คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน  135,000 บาท 
                2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 57 คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน     57,000 บาท 
 3. งบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
                3.1 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด  จ านวน    30,000   บาท  
ประมาณการรายจ่าย 
 1. ค่าใช้จ่ายประจ า 
  1.1 ค่าไฟฟ้า   จ านวน     48,000     บาท 
  1.2 ค่าโทรศัพท์    จ านวน         10,800     บาท 
  1.3 ค่าแสตมป์   จ านวน       1,000     บาท    

1.4 ค่าประกันสังคม  จ านวน              11,400     บาท 
1.5 ค่าจ้างครูคอมพิวเตอร์ จ านวน            114,000     บาท 
1.6 ค่าจ้างครูฟิสิกส์  จ านวน            114,000     บาท 
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1.7 ค่าจ้างนกัการฯ  จ านวน              90,000     บาท 
1.8 ภารกิจตามนโยบาย  จ านวน              30,000     บาท 
            รวมค่าใช้จ่ายประจ าทั้งหมด  419,200     บาท  

 
2. งบด าเนินการ 
 2.1 งบกลาง (ส ารองจ่าย)  จ านวน    50,000     บาท 

2.2 ค่าใช้สอย (ไปราชการ อบรม) จ านวน    50,000     บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  จ านวน           519,200     บาท 

3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ        235,140    บาท 
 3.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป        81,380    บาท 
 3.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ        11,757    บาท 
 3.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล                  24,433    บาท 
 3.5 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน       39,190    บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการทั้งหมด              391,900    บาท 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
                             จ าแนกตามกลยุทธ ์

 
   

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมงานอาชีพ 
2. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

50,000 
  

 30,000 

บริหารงาน
ทั่วไป 
วิชาการ 

 
 

 
2. ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

3. วันวิชาการ 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. พัฒนาคุณภาพงานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ 
10. พัฒนาการเรียนการสอน 
11. พัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียน 
12. แข่งขันกีฬา 
13. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
14. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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12,000 
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63,800 
74,595 
35,000 
24,100 
28,000 
13,480 

วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
กิจการนักเรียน 
กิจการนักเรียน 
วิชาการ 
กิจการนักเรียน 

 

3. จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้และ
มีความปลอดภัย 

15. พัฒนาห้องเกียรติยศ 
16. พัฒนาอาคารโรงฝึกงาน 

   30,000 
   20,000 

         

บริหารงาน
ทั่วไป 
 

 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

17. พัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
18. นิเทศภายใน 
19. ศึกษาดูงาน 
20. สานสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาต าบลขอนหาด 

    17,530 
      

   - 
    62,200 

- 

งานบุคคล 
 
งานบุคคล 
งานบุคคล 
งานบุคคล 
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กลยุทธ์โรงเรียน 
 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

21. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
22. พัฒนางานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
23. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
24. เผยแพร่เกียรติยศและ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
25. สัมพันธ์ชุมชน 
26. ส่งเสริมสุขภาพ 
27. พัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
28. พัฒนางานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
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