
 

                                   บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ     โรงเรียนนางรองพิทยาคม    อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที ่      ศธ 04084.026 / พิเศษ                    วันที่  1  พฤศจิกายน    2562 
เรื่อง   ขออนุมัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2563 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการซึ่งคณะกรรมการ
แผนงานโรงเรียนได้รวบรวมงาน/โครงการ จากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตามกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ปรากฏว่า รายละเอียดของงาน/โครงงาน ที่ เสนอนั้นถูกต้องตามโครงสร้างที่ก าหนดสามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ  2563 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติและด าเนินการ  งาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ได้ตั้งแต่ วันที่ 1  ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 

 
      (นายสุรธี  เครือบคนโท) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 

  
 
 
 



 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรี ยนนางรองพิทยาคม ครั้งที่   4         

เมื่อวันที่  12  เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ของโรงเรียนนางรองพิทยาคมแล้ว 

1.  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว 3,774,200 บาท ดังนี้ 
- งบด้านวิชาการ    จ านวน 1,563,780 บาท   คิดเป็นร้อยละ  60 

(เกณฑ์ร้อยละ 60-70) 
- งบด้านบริหารทั่วไป   จ านวน 781,890 บาท     คิดเป็นร้อยละ 30 

(เกณฑ์ร้อยละ 20-30) 
- งบส ารองจ่าย    จ านวน 260,630 บาท    คิดเป็นร้อยละ 10 

(เกณฑ์ร้อยละ 10-20) 
- ค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาบุคลากร  จ านวน 1,167,900 บาท       

 
2.  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได ้
 
 
 
 

          
                                                       (นายสรายุทธ  เสลารักษ์) 
                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 
 
 

 

 

 

 



ค าน า 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ได้
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ขององค์กร 
น าข้อมูลจาก นโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตาม
กรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาด าเนินการปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน เพ่ือให้ เชื่อมโยงกับนโยบายหลักด้านการศึกษาของรัฐบาล  นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 ตามล าดับ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกๆฝ่าย เป็นอย่างด ีจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้   

โรงเรียนหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้ทุก
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน สามารถด าเนินการพัฒนางานในหน้าที่และความรับผิดชอบได้
ถูกต้องตามกฎระเบียบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และทางการศึกษาต่อไป 

 

 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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งบประมาณและการเงิน 

งบประมาณเงินอดุหนุนปีงบประมาณ 2563 
จ านวนนักเรียนภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล 10  มิถุนายน 2562) 

 

นักเรียนชั้น จ านวน (คน) 
เงินอหุนนุรายหัว/ 
 ภาคเรียน(บาท) รวมเงิน (บาท) 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 618 1,750 1,081,500 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 424 1,900 805,600 

รวม 1,042  1,887,100 

 จ านวนนักเรยีนภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 (ประมาณการ) 
 

นักเรียนชั้น จ านวน (คน) 
เงินอหุนนุรายหัว/  
ภาคเรียน(บาท) รวมเงิน (บาท) 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 618 1,750 1,081,500 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 424 1,900 805,600 

รวม 1,042  1,887,100 
รวมเงินงบประมาณเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2563  เป็นเงินทัง้สิ้น  3,774,200   บาท 

งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนนักเรียนภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10  มิถุนายน 2562) 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน(คน) รายหัว/ปี (บาท) รวมเงิน (บาท) 
ม. 1 268 880 235,840 
ม. 2 171 880 150,480 
ม. 3 179 880 157,520 

รวม ม.ต้น 618  543,840 
ม. 4 149 950 141,550 
ม. 5 145 950 137,750 
ม. 6 130 950 123,500 

รวม ม.
ปลาย 

424  402,800 

รวมทั้งสิ้น 1,042  946,640 

รวมเงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น  946,640.- บาท 



 

 


