
  
          
              

งบประมาณแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

 
 
 

 
 
 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต   ๓๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 



 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ครั้งที ่๓/๒๕๕๘ ได้พิจารณา
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารแล้ว 

1. เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
- งบวิชาการ     จ านวน   ๔,๘๖๐,๐๒๕  บาท  คิดเป็นร้อยละ   ๕๔.๙๔ 
- งบด้านบริหาร           จ านวน    ๓,๑๐๑,๘๒๕  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๐๖ 
- งบส ารองจ่าย  จ านวน   ๘๘๔,๖๕๐     บาท  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐.๐๐ 

2. เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 

 
  “โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  น าความเป็นไทยสู่สากล  บนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ในฐานะส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับ แนวนโยบาย แผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๒  จังหวัดบุรีรัมย์ และแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือให้ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ใช้เป็นกรอบ  ทิศทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ได้อย่างเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน  ซึ่งได้จากการร่วมคิดร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการของบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  อัน

 (  นายเฉลิมพล   นิรันดร์ปกรณ์  ) 
    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                      โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 



ประกอบด้วย  ครูทุกคน  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนศิษย์เก่า  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตัวแทน
ลูกจ้าง  และตัวแทนนักเรียน    ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากทุก ๆ  ฝ่าย 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ า 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้  ฝ่ายและกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  จะน าไปใช้ในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพและน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง  สังคมและประเทศชาติต่อไป 
  
 
 
 
 
 

                                                                            (นายสมเกียรติ   วัฒนากรประสิทธิ์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่  ๑. บทน า                        
๑. ความเป็นมา        ๒ 
- ประวัติโรงเรียน       ๓ 
- รายนามผู้บริหาร       ๔ 
- เกียรติภูมิของโรงเรียน       ๔ 
- ภารกิจสถานศึกษา       ๗ 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษา    ๙ 
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา     ๑๐ 
- แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน      ๑๔ 
- รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ๑๔ 



- สัญลักษณ์ คติพจน์   สี  ประจ าโรงเรียน     ๑๕ 
๒. สภาพทั่วไป         

         -  ต าแหน่งที่ตั้ง  สภาพพ้ืนที่      ๑๗ 
         -  เขตบริการของโรงเรียน       ๑๗ 

                    -  การปกครอง        ๑๘ 
     ๓. สภาพปัจจุบัน         

                    - ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา       ๒๑ 
    -  เด็กพิการที่ได้รับการพัฒนา      ๒๖ 
    -  ข้อมูลแสดงลักษณะการเจริญเติบโตของเด็ก    ๒๗ 
    -  ข้อมูลอาคารเรียน       ๒๘ 
    -  การติดต่อสถานศึกษา       ๓๒ 

     ๔. ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา      
    - บริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา)     ๓๔ 
    - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   ๓๕ 
    - รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันต่างๆ    ๓๗ 
    - ผลงานดีเด่นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘     ๔๐   

ส่วนที่ ๒  กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
      -   จุดเน้นและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา   ๖๗ 
      -   ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓)  ๗๓   

 -  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ๗๗ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 - นโยบายการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ ๘๔ 
 - การบริหารงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    ๘๖ 
 - มาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   ๘๘ 
 - ค่านยิมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ     ๙๒ 
 

หน้า 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียด  งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
- สรุปงบประมาณรายได้-รายจ่ายของสถานศึกษา                       ๙๔ 
- รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๙    ๙๗ 

จ าแนกตามกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- รายละเอียดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว รายจ่ายด้านบริหารจัดการทั่วไป ๑๐๔ 
- รายละเอียดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน ๑๐๗ 
- รายละเอียดงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ๑๑๒ 
- รายละเอียดงบบ ารุงการศึกษา      ๑๑๗ 
- รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๙    ๑๑๘ 

จ าแนกตามประเภทงบประมาณ และรายจ่าย 
- สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๑๓๒       

     
      ส่วนที่ ๔         การก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน              

การก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน     ๑๓๓ 



     
      ภาคผนวก          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

เรื่อง แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๕๙  
........................................................................ 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้ร่วมพิจารณาการจัดท า

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙   ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีมติเห็นชอบให้โรงเรียน
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ได ้

 
 ประกาศ  ณ วันที่  ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

                                                                                          
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            ( นายสมเกียรติ      วัฒนากรประสิทธิ์ ) 
      เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 

             
โ
ร
ง
เ

 (  นายเฉลิมพล   นิรันดร์ปกรณ์  ) 
   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                       โรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 



 
คณะผู้จัดท า 

    
ที่ปรึกษา 

๑. นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
๓. นายปรีชา  สวัสดิ์รัมย ์  รองผู้อ านวยการ 
๔. นายธีรชัย  สวดประโคน  รองผู้อ านวยการ 
๕. นายจักรพันธ์  พิรักษา  รองผู้อ านวยการ 
๖. นางรัชตาพร  เสนามาตย์  รองผู้อ านวยการ 

คณะด าเนินงาน 
๑. นางทิวา    สมนึกในธรรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๒. นางเรณูนคร   จันทสิงห์  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
๓. นางสาวชุนิดา  ชิโนทัย      เจ้าหน้าที่แผนงาน 
๔. นางสาวสิริพร   น่วมจะโป๊ะ เจ้าหน้าที่แผนงาน 

 
 
 
 
 

 


