
 



 

 

 



 

ค าน า 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน ให้สนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะผู้จัดท าได้ท าการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการรายงานสรุปโครงการประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วน าข้อมูลมาจัดท าโครงการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ของโรงเรียน 
 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ภายใต้
กระบวนการทีม่ีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้
แผนปฏิบัติการสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมุ่งสู่เป้าหมายคือ ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ 

 

 

 
        นายบ ารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

รายการ 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ส่วนที่ 3  ประมาณการงบประมาณ 
ส่วนที่ 4   แผนงาน/โครงการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1.  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
3.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.  งานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5.  งานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้  
6.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.ต้น (Gifted) 

7.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

8.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

10.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

11.  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
12.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

13.  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
14.  พัฒนาศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC 

15.  ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 

16.  พัฒนาทักษะภาษาจีน 
17.  พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น 

18.  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างรอบด้านในศตวรรษท่ี 21 

19.  พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
20.  นิเทศการสอนภายในสถานศึกษา 

21.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 



รายการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ(ต่อ) 

22.  พัฒนางานวัดผลและประเมินผล 

23.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

24.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
25.  พัฒนางานทะเบียนนักเรียน 

26.  พัฒนางานแนะแนวและกิจกรรมเรียนร่วม 
27.  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

28.  โรงเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

29.  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
30.  ห้องเรียนแห่งอนาคต (Samsung Smart Learning Center) 

31.  พัฒนาระบบงานห้องสมุด 
32.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่นักนวัตกร 

33.  พัฒนางานสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

34.  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC และ CCT 
35.  พัฒนางานโครงการพระราชด าริ 

36.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัย 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1.  ส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2.  พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

3.  สัมพันธ์ชุมชน 
4.  ปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร  (งานโภชนาการ) 

5.  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” 

6.  วิทยบริการ และโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” 
7.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน (สอร.) 

8.  ธนาคารโรงเรียน 

9.  พัฒนาคุณภาพการจัดที่พักนอนประจ าในโรงเรียนส าหรับนักเรียนห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร 
10.  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย 

11.  ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” 
 
 
 



กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
1.  งานพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.  งานสร้างเสริมวินัยและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน (ป้องกัน) 
4.  งานแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

5.  งานและพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

6.  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
7.  งานรักษาความปลอดภัย  

8.  To Be Number One 

กลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
1.  พัฒนางานส านักงานและงานสารบรรณ 

2.  งานสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 

3.  พัฒนางานบุคลากรโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 
4.  พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือข่าย 

5.  พัฒนางานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
1.  พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

2.  พัฒนางานนโยบายและแผน 

3.  พัฒนาระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
4.  พัฒนางานบริหารการเงินบัญชีและหน่วยเบิกของโรงเรียน 

 

 

 

  



ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” 

 
 
 
 
 
 

           โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”  เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ  ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๑๕ หมู่ที่ ๑  ถนนแม่สะ
เรียง-ท่าข้าม  ต าบลบ้านกาศ  อ าเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา  ก่อตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒  โดยใช้ชื่อโรงเรียนตามพระนามของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น  ซึ่งได้เสด็จตรวจราชการภาคเหนือ  และทรงเปิดป้าย
อาคารเรียนโรงเรียนประชาบาลต าบลแม่สะเรียง และได้ทรงประทานชื่อโรงเรียนตามพระนามคือโรงเรียนชาย ให้
ชื่อว่า โรงเรียนบริพัตรศึกษา และโรงเรียนหญิง    ให้ชื่อว่า โรงเรียนสุขุมพันธุ์วิทยา 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ได้เปิดแผนกมัธยมศึกษาตอนต้นคือม.๑-๔ 
 ปี พ.ศ.๒๔๘๑เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสุขุมพันธุ์วิทยาเป็นโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนบริพัตร
ศึกษาเป็นโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
 ปี พ.ศ.๒๔๘๒  ได้แยกจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารมาก่อตั้งเป็นเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประจ า
อ าเภอแม่สะเรียง  

ปี พ.ศ.๒๔๙๐ เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประจ าอ าเภอแม่สะเรียง เป็น  โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตร
ศึกษา” 

ปี พ.ศ.๒๔๙๗  โรงเรียนรับนักเรียนเพ่ิมข้ึน  ม.๑-ม.๖จ านวนห้องเรียน ๑๒ ห้อง   
ปี พ.ศ.๒๕๐๘ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์  บริพัตร  กรุณามาเยี่ยมโรงเรียน ได้มอบทุนบริพัตรและได้กรุณา

มอบตราประจ าตระกูลให้ไว้เป็นตราประจ าโรงเรียน ซึ่งได้ใช้มาจนทุกวันนี้ 
ปี พ.ศ.๒๕๑๔ ย้ายนักเรียนชั้น ม.ศ.๒-๓ ไปเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ ตั้งที่  ๓๑๕  ถนนแม่สะเรียง –ท่า

ข้าม (ท่ีปัจจุบัน)  ส่วน ม.ศ.๑ ยังคงเรียนที่เดิม 
 ปี พ.ศ.๒๕๑๖ กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้โรงเรียนเข้าใช้ประโยชน์ 

ปี พ.ศ.๒๕๑๙ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.ศ.๕-๖)  และย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมา
เรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ 

ปี พ.ศ.๒๕๓๒ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ได้มาเยี่ยมโรงเรียน ได้มอบเงินสมทบกองทุนรวมทั้งได้พิจารณา
เรื่องการก่อสร้างอาคารใช้ชื่อว่า  อาคารใฝ่เรียน “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” 

ปี พ.ศ.๒๕๓๕ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธิเปิดอาคารใฝ่เรียน 
“จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์” 
 ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตรประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด
อาคารสิริยิ่งคุณากร 
 ปัจจุบันโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”  มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจ านวน 
๑๐๘  คน นักเรียน จ านวน  ๑,๖๗๗ คน(ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 



 

ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จัดการศึกษาได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สนองงานพระราชด าริ 
 
เป้าประสงค์ 
 

1.โรงเรียนมีกระบวนการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะมีสุขภาวะที่ดีภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด ารงตนตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.นักเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 
5.ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
6.โรงเรียนด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. ยกระดับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสถานศึกษา 
4. สนองงานพระราชด าริ 

 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนานักเรียนได้มาตรฐาน 
4. พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
5. ระดมทรัพยากร ในการพัฒนาการศึกษา 
6. พัฒนางานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง 

1 นายอินทร  นันทสมบูรณ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการ 

2 นายสุรชัย   ติ๊บค า   ผู้แทนครู/กรรมการ 

3 นางนัยรัตน์   เจริญเมือง   ผู้แทนองค์กรชุมชน/กรรมการ 

4 นายพัฒนพงศ์    สืบพงศ์เอ้ือ ผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการ 

5 พระสมุห์จีระศักดิ์   จิรธัมโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/กรรมการ 

6 นายทองทิพย์   แก้วใส   ผู้แทนองค์กรศาสนา(ศาสนาคริสต์)/กรรมการ 

7 นายประพันธ์  วิริยะภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 นายภิเษก   อ่ าศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 นายยนต์  ชัยชนะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 ร.ต.ท.ณัฐดนัย   ปันศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

11 ร.ต.ท.เศวต   ปินตา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

12 ร.ต.เนตร    จิตตาดู   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

13 นายอินทร   รักชาติพงค์พันธ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14 นายธนาพล    ศิริกุลปิยรัตน์   ผู้แทนผู้ปกครอง 

15 นายบ ารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อ านวยการ/กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 6,195,400.00 บาท 

หักค่าใช้จ่ายจ าเป็น 2,650,000.00 บาท 

คงเหลือท่ีจัดสรรแต่ละกลุ่มงาน 3,545,400.00 บาท 

-  ส ารองจ่าย 5% 177,270.00 บาท 

- กลุ่มบริหารวิชาการ 60% 2,127,240.00 บาท 

- กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 5% 177,270.00 บาท 

- กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 20% 709,080.00 บาท 

- กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 5% 177,270.00 บาท 

- กลุ่มบริหารงานอ านวยการ 5% 177,270.00 บาท 

รวม 3,545,400.00 บาท 

ส่วนที่ 3 

การจัดสรรงบประมาณ 



ค านวณเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

ชั้น จ านวน รายหัว ยอดเงิน 
ม.ต้น 730   3,500.00  2,555,000.00 

ม.ปลาย 958   3,800.00  3,640,400.00 

รวม 1,688   6,195,400.00 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ชั้น จ านวน รายหัว ยอดเงิน 

ม.ต้น 730       880  642,400.00 

ม.ปลาย 958       950  910,100.00 

หักค่าอินเทอร์เน็ต 240,000.00  240,000.00 
     1,312,500.00 

ค่าใช้จ่ายจ าเป็น ประจ าปีการศึกษา 2563 

ที ่ รายการ ประมาณการ 

1 ค่าเดินทางไปราชการ 700,000.00 

2 ค่าซ่อมรถ 200,000.00 

3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 100,000.00 

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 350,000.00 

5 ค่าไฟฟ้า 700,000.00 

6 ค่าน้ าประปา 150,000.00 

7 ค่าไปรษณีย์ 18,000.00 

8 ค่าโทรศัพท์ 32,000.00 

9 งานตานโยบาย 400,000.00 

รวม 2,650,000.00 



 

 

สรุปยอดงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 

ที ่ โครงการ (8 กลุ่มสาระฯ) 
ยอดเงินที่ขอ 

รวม อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ 

1 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

           42,665                  -                 -             42,665  

2 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

           31,045             8,460               -             39,505  

3 
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

           82,495                  -                 -             82,495  

4 งานศูนย์พัฒนาการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์                420                  -                 -                  420  

5 งานศูนย์พัฒนาการเรยีนรู ้              4,588                  -                 -               4,588  

6 
พัฒนาศักยภาพนักเรยีนห้องเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ม.ต้น (Gifted) 

           10,000            30,000       459,320          499,320  

7 
พัฒนาศักยภาพนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

           36,000            29,140       281,550          346,690  

8 
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

           29,230             8,200               -             37,430  

9 
พัฒนาศักยภาพนักเรยีนด้านทักษะการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) 

             9,400                  -                 -               9,400  

10 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

         104,210          110,000               -            214,210  

11 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

           82,152                  -                 -             82,152  

12 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ 
 
 

187,456 - - 187,456 



ที ่ โครงการ (8 กลุ่มสาระฯ) 
ยอดเงินที่ขอ 

รวม อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ 

13 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ            45,953  

                -                 -             45,953  

14 
พัฒนาศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ERIC              9,800  

                -                 -               9,800  

15 
ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม            20,355  

                -                 -             20,355  

16 พัฒนาทักษะภาษาจีน              8,210                  -                 -               8,210  

17 พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น              5,270                  -                 -               5,270  

รวม         709,249          185,800      740,870      1,635,919  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปยอดงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ (บริหารวิชาการ) 

ที ่ โครงการ (บริหารวิชาการ) 

ยอดเงินที่ขอ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ 

1 
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
อย่างรอบด้านในศตวรรษที่ 
21 

         603,274                  -                 -            603,274  

2 
พัฒนาการบริหารจัดการกลุม่
บริหารงานวิชาการ 

         204,148                  -                 -            204,148  

3 
นิเทศการสอนภายใน
สถานศึกษา 

             5,400                  -                 -               5,400  

4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            54,855       1,076,700               -         1,131,555  

5 
พัฒนางานวัดผลและ
ประเมินผล 

         189,791                  -                 -            189,791  

6 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา              5,390                  -                 -               5,390  

7 
การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

           34,302                  -                 -             34,302  

8 พัฒนางานทะเบียนนักเรียน            43,670                  -                 -             43,670  

9 
พัฒนางานแนะแนวและ
กิจกรรมเรียนร่วม 

           19,878                  -                 -             19,878  

10 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน              8,993                  -                 -               8,993  

11 
โรงเรียนสีเขียว อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

           51,485                  -                 -             51,485  

12 
ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 

             2,050                  -                 -               2,050  

13 
ห้องเรียนแห่งอนาคต 
(Samsung Smart Learning 
Center)         4,490.00                  -    

             -               4,490  



ที ่ โครงการ (บริหารวิชาการ) 

ยอดเงินที่ขอ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ 

14 พัฒนาระบบงานห้องสมดุ            65,208                  -                 -             65,208  

15 
พัฒนาศักยภาพนักเรยีนสู่
นักนวัตกร            39,110                  -    

             -             39,110  

16 
พัฒนางานสื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา            28,126                  -    

      60,000           88,126  

17 
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลู
รายบุคคล DMC และ CCT              2,161                  -    

             -               2,161  

18 
พัฒนางานโครงการ
พระราชด าร ิ

           46,220                  -                 -             46,220  

19 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
การวิจัย 

           13,200                  -                 -             13,200  

รวม       1,421,751       1,076,700        60,000      2,558,451  
 

 

  



 

 
 

สรุปยอดงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ (บริหารงานทั่วไป) 

ยอดเงินที่ขอ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ 

1 ส านักงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป            15,487                  -                 -             15,487  

2 พัฒนางานอาคารสถานท่ี          457,294                  -                 -            457,294  

3 สัมพันธ์ชุมชน            27,882                  -                 -             27,882  

4 พัฒนางานโภชนาการ            26,660                  -                 -             26,660  

5 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่
สะเรียง“บริพัตรศึกษา” 

           30,250                  -                 -             30,250  

6 
วิทยบริการ และโสตทัศนูปกรณ์ 
โรงเรียนแม่สะเรยีง“บริพัตร
ศึกษา”          109,250  

                -                 -    
        109,250  

7 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ              2,330                  -                 -               2,330  

8 ธนาคารโรงเรียน              2,000                  -                 -               2,000  

9 

พัฒนาคุณภาพการจัดที่พักนอน
ประจ าในโรงเรียนส าหรับ
นักเรียนห่างไกลและถิ่น
ทุรกันดาร              8,550  

                -                 -    

           8,550  

10 
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
อนามัย 

           29,310                  -                 -             29,310  

11 
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง  โรงเรียนแมส่ะเรียง
“บริพัตรศึกษา” 

         200,000                  -                 -            200,000  

รวม         909,013                  -                 -           909,013  

 



 

 
 

สรุปยอดงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ที ่
โครงการ (บริหารงานกิจการ

นักเรียน) 

ยอดเงินที่ขอ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ 

1 
งานพัฒนาส านักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรยีน 

           44,506                  -                 -             44,506  

2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน            10,490                  -                 -             10,490  

3 
งานสร้างเสริมวินัยและพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน (ป้องกัน) 

           55,900                  -                 -             55,900  

4 
งานแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน 

           13,750                  -                 -             13,750  

5 
พัฒนาและส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม 

           10,630                  -                 -             10,630  

6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย            16,990                  -                 -             16,990  

7 งานรักษาความปลอดภัย            25,000                  -                 -             25,000  

8 To Be Number One                  -              36,150               -             36,150  

รวม          177,266           36,150               -           213,416  

 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปยอดงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลุ่มบริหารงานอ านวยการ 

ที ่
โครงการ (บริหารงาน

อ านวยการ) 

ยอดเงินที่ขอ 
รวม 

อุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อื่นๆ 

1 
งานส านักงานผู้อ านวยการและ
งานสารบรรณ 

           97,167                  -                 -             97,167  

2 
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา 

           10,421                  -                 -             10,421  

3 
พัฒนางานบุคลากรโรงเรียนแม่
สะเรียง“บริพัตรศึกษา” 

           60,874                  -                 -             60,874  

4 
พัฒนางานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
เครือข่าย 

             8,020                  -                 -               8,020  

5 
งานสวัสดิการโรงเรียนและ
กองทุนบริพัตร 

                 -                    -                 -                    -    

รวม          176,482                  -                 -           176,482  

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

ที ่
โครงการ (บริหารงาน

งบประมาณและแผนงาน) 

ยอดเงินที่ขอ 
รวม 

อุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อื่นๆ 

1 
งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

           62,300                  -                 -             62,300  

2 งานนโยบายและแผน            88,840                  -                 -             88,840  

3 
งานบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย ์

           16,252                  -                 -             16,252  

4 
งานบริหารการเงินบัญชีและ
หน่วยเบิกของโรงเรยีน 

             9,774                  -                 -               9,774  

รวม          177,166                  -                 -            177,166  



 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 

ที่  181 /2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
…………………………………………………. 

 ด้วยงานนโยบายและแผน โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  

2563  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ

โรงเรียน  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ดังนี้ 

 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 

 1. นายบ ารุงศักดิ์       บูระสิทธิ์    ประธานกรรมการ 

 2. นายจอม  นิลประยูร   รองประธานกรรมการ 

 3. นายนิคม  สิงห์สูตร    กรรมการ 

 4. นางสาวพิกุล  วงศ์แสน    กรรมการ 

 5. นายสิทธิชัย  ทองจันดี   กรรมการ 

 6. นายวิทยา  ปาริสาวงศ ์   กรรมการ 

 7. นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์   กรรมการ   

 8. นางสายรุ้ง  บุญเป็ง    กรรมการ 

 9. นางจุฑารักษ์ ประดับภูทอง   กรรมการ 

 10. นางสาวเรณุกา โสภาลัย    กรรมการและเลขานุการ 

 



มีหน้าที ่1. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ประสานงาน ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม เกิด

ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ 

 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประเมินสถานภาพของโรงเรียน จัดวางทิศทางการจัด

การศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายระดับ

กระทรวง ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สภาพบริบทและปัจจัยอ่ืน

ที่เก่ียวข้องและด าเนินการน าเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันวิพากษ์และเสนอขอความเห็นชอบต่อไป 

 

2.  คณะกรรมการที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 

  1. นายอินทร  นันทสมบูรณ์  ประธานกรรมการ  

2. นายพัฒนพงศ์  สืบพงศ์เอ้ือ   กรรมการ   

3. พระสมุห์จีระศักดิ์   จิรธัมโม   กรรมการ  

4. นายประพันธ์  วิริยะภาพ   กรรมการ  

5. นายภิเษก  อ่ าศรี   กรรมการ 

6. ร.ต.ท.เศวต  ปินตา   กรรมการ 

7. ร.ต.ท.ณัฐดนัย  ปันศิริ   กรรมการ 

8. ร.ต.เนตร  จิตตาดู   กรรมการ 

9. นายยนต์  ชัยชนะ   กรรมการ 

10.นายสุรชัย  ติ๊บค า   กรรมการ 

11.นายนัยรัตน ์  เจริญเมือง  กรรมการ 

12. นายอินทร  รักชาติพงค์พันธุ์  กรรมการ 

13. นายธนาพล  ศิริกุลปิยรัตน์  กรรมการ 

14. นายทองทิพย์  แก้วใส   กรรมการ 

15. นายบ ารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดแผนปฏิบัติการโรงเรียน และ

การก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2563 

 
 



3. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผน ประกอบด้วย 

1. นายบ ารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายจอม  นิลประยูร  รองประธานกรรมการ 
3. นายนิคม  สิงห์สูตร   กรรมการ 
4. นางเนติมา    แพงไธสงค์  กรรมการ 
5. นายด ารงพล สิงห์แก้ว   กรรมการ 
6. ว่าที่ร.ต.บุญนเรศ อ่อนหวาน  กรรมการ 
7. นางจารุวรรณ หมายสุข  กรรมการ 
8. นางจุฑารักษ์     ประดับภูทอง  กรรมการ 
9. นางศศิกานต์   แสนจันทร์  กรรมการ 
10. นายวุฒิชัย    อายุยืน   กรรมการ 
11. นางสุขเกษม   แก้วไทรหงวน  กรรมการ 
12. นางเรณู  ปริสาวงศ ์  กรรมการ 
13. นางสาวจุไรพร   เรืองศรี   กรรมการ 
14. นางเฉิดฉันท์  คงความซื่อ  กรรมการ 
15. นางสาวพิกุล     วงศ์แสน   กรรมการ 
16. นายปรีชา    ใจน่าน   กรรมการ 
17. นายทนงศักดิ์  ปัญญา   กรรมการ 
18. นายวิทยา    ปริสาวงศ ์  กรรมการ 
19. นายปิยะวัฒน์ วรนาถยืนยง  กรรมการ 
20. นางวงเดือน  สุริยวงศ ์  กรรมการ 
21. นางยุพิน  กองแก้ว   กรรมการ 
22. นางสาวพรพิมล วงศ์น้อย   กรรมการ 
23. นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์  กรรมการ 
24. นายอัธยา  เกลี้ยกล่อม  กรรมการ 
25. นายพงษ์ตะวัน แสงทอง   กรรมการ 
26. นางสาวณิชาภัทร บุญสุทธิ์   กรรมการ 
27. นางสาวพรรวินท์ หน่อจันทร์  กรรมการ 
28. นางสาววาสนา ต๊ะยานะ   กรรมการ 
29. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์  กรรมการ 
30. นางสาวกล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีชาญ  กรรมการ 
31. นางสาวไอริณ พันธ์เสนา  กรรมการ 



32. นางสาวยุพา  ปินตา   กรรมการ 
33. นายสมชาติ  แผ่อ านาจ  กรรมการ 
34. นายทรงพล  สุภิมารส   กรรมการ 
35. นายนิธิกร    นุภาดี   กรรมการ 
36. นายเอกชัย   จีปิน   กรรมการ 
37. นายณรงค์ฤทธิ์ ปินตาบูรณ์  กรรมการ 
38. นายเจริญ    ปัญญาโพธิกุล  กรรมการ 
39. นางนวลจันทร์ ก้างออนตา  กรรมการ 
40. นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ   กรรมการ 
41. นางสาวศศิวิมล แก่นเจิง   กรรมการ 
42. นางพานี  เที่ยงอยู่   กรรมการ 
43. นายนิคม  วินิจอุทัย  กรรมการ 
44. นางสาวรสมาลิน จิตสว่าง   กรรมการ 
45. นายสุรชัย     ติ๊บค า   กรรมการ 
46. นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณากิจ  กรรมการ 
47. นางสาวกมลรัตน์   อุปการ   กรรมการ 
48. นางสาวร าไพ   อุ่นเครือ   กรรมการ 
49. นางนิทราภรณ์ สุธาไพร   กรรมการ 
50. นางสาวเพ็ญพิชชา  อัษฎาวุธวงศกร  กรรมการ 
51. นางทิพย์ตะวัน วันใจ   กรรมการ 
52. นางอารีวรรณ แผ่อ านาจ  กรรมการ 
53. นางสาวศรีวิไล หมอกพายัพ  กรรมการ 
54. นางสาวลัดดา ธาราวนาพิทักษ์  กรรมการ 
55. นายศิรสิทธิ์  บุบผาเพชร  กรรมการ 
56. นางสาวณัฐวรรณ ปัญเจริญ  กรรมการ 
57. นางสาวเกษณี  ดวงพร   กรรมการ 
58. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์  กรรมการ 
59. นายยุทติธรรม  ขันติยะ   กรรมการ 
60. นางประทับใจ     เปาหย่า   กรรมการ 
61. นายสิทธิชัย  ทองจันดี  กรรมการ 
62. นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์  กรรมการ 
63. นายนัทนันท์  ซอนค า   กรรมการ 



64. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์  กรรมการ 
65. นายศุภกิจ    พ่ึงบุญ   กรรมการ 
66. นางสาวเสาวลักษณ์ ร่มพนาธรรม  กรรมการ 
67. นายเสกสรรค์ เย็นสุหัส   กรรมการ 
68. นางสาวดาราวรรณ ศรีพันธุ์   กรรมการ 
69. นางสาวลลิตา ค าสุทธิ   กรรมการ 
70. นายสุวิทย์  นวชีพเจริญ  กรรมการ 
71. นางพัชรา    ไชยพันธ์   กรรมการ 
72. นางสุพิชาติ    บุญศิริรัช  กรรมการ 
73. นางพิมพกานต์   ขาวสะอาด  กรรมการ 
74. นางสายรุ้ง  บุญเป็ง   กรรมการ 
75. นางสาวชนิดา ผาติวโรดม  กรรมการ 
76. นางสาวรัตนาวรรณ จงศร ี   กรรมการ 
77. นางสาวสุมลฑา ปะละวัน  กรรมการ 
78. นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์   กรรมการ 
79. นายสมชาย  สุขสม   กรรมการ 
80. นางสาวรัตนา สกุลทอง  กรรมการ 
81. นายกันย์ภิรมย์ ประภาศรีเกตุ  กรรมการ 
82. นายมานะ  ทะเลทอง  กรรมการ 
83. นายสมภพ  บุญศิริรัช  กรรมการ 
84. นางดารารัตน์ ค าแพง   กรรมการ 
85. นางจันทนีย์  สารินจา   กรรมการ 
86. นายวุฒิชัย    ใจสุ   กรรมการ 
87. นายศตราวุธ  ประกายมณี  กรรมการ 
88. นางสาวเรณุกา โสภาลัย   กรรมการและเลขานุการ 
89. นางสาวภัทรา กันทะค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ร่วมกันประชุม วางแผน และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 และ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันวิพากษ์ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4. คณะกรรมการฝ่ายให้ความเห็นชอบระดับกลุ่มงาน 

 1. นายบ ารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์   ประธานกรรมการ 

 2. นายจอม  นิลประยูร   รองประธานกรรมการ 

 3. นายนิคม  สิงห์สูตร    กรรมการ 

 4. นางสาวพิกุล วงศ์แสน    กรรมการ 

 5. นายสิทธิชัย  ทองจันดี   กรรมการ 

 6. นายวิทยา  ปริสาวงศ ์   กรรมการ   

 7. นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์   กรรมการ 

 8. นางสายรุ้ง  บุญเป็ง    กรรมการ 

 9. นางจุฑารักษ์ ประดับภูทอง   กรรมการ 

 10. นางสาวเรณุกา โสภาลัย    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ประชุม วางแผนร่วมกันด าเนินงานให้ความเห็นชอบระดับกลุ่มงานและสรุปโครงการ 

งบประมาณท้ังหมดเพ่ือเสนอพิจารณาต่อไป 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิจารณางบประมาณ 

     1. นายอินทร  นันทสมบูรณ์   ประธาน กรรมการ  

 2. นายบ ารุงศักดิ์   บูระสิทธิ์   รองประธานกรรมการ 

 3. นายจอม  นิลประยูร   กรรมการ 

 4. นายนิคม  สิงห์สูตร    กรรมการ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


