1 บทนํา
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

1.1 ประวัติโรงเรี ยนบ้ านห้ วยขอบห้ วยเหียม

เป็ นโรงเรี ยนประชาบาล

.1-4
แรก และมี นายภั กดี ระทาดา เป็ นครู สายผู ้ สอน มีนักเรี ยน 33 คน
พ.ศ.2507 ได้รับอนุม ั ติงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนถาวร 1 หลั ง เป็ นจํ านวน60,000 บาท
แบบป.1 ซ. จํ านวน3
6 ไร่ 2 งาน
พ.ศ.2513 ได้รับอนุม ั ติงบประมาณสร้างบ้ านพั กครู1 หลั ง งบประมาณ 25,000 บาท
พ.ศ.2514 โรงเรี ยนได้ขยายโอกาส ป.1-ป.7
พ.ศ.2519
.7
.6
พ.ศ.2523
.ศ.2503 มาใช้หลั กสู ตร พ.ศ.2521 และ
โอนจากองค์การบริ หารส่ วนจั งหวั ดมาสังกั ดสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2530
.6
พ.ศ.2534 ได้รับอนุม ั ติจากสปช.
อนุบาลถึงมั ธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลั กสู ตรประถมศึกษา2521 (ฉบั บปรับปรุ ง พุทธศั กราช2533)
พ.ศ2537
พ.ศ.2541 ได้รับอนุม ั ติงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบสปช. 601/28
พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณจาก ศธ อนุม ั ติสร้างอาคารเรี ยนแบบ สปช.105/29 จํ านวน1 หลั ง
ราคา 177,000 บาท และได้รับงบประมาณจั ดสรรจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กกท. อนุม ั ติสร้างสนาม
บาสเกตบอล 1 สนาม
พ.ศ. 254
ตอนต้ น มีนายสมบั ติ ยศปั ญญา ดํ ารงตํ าแหน่งผู ้ อ ํ านวยการโรงเรี ยนบ้ านห้วยขอบห้วยเหี ยม และ
ปั จจุบ ั นมีนายอุท ั ย บั วแสงเจริ ญ ดํ ารงตํ าแหน่งผู ้ อ ํ านวยการ โรงเรี ยนบ้ านห้วยขอบห้วยเหี ยม
พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณจาก ศธ. อนุม ั ติสร้างอาคารเรี ยนแบบ สปช.105/29 จํ านวน1 หลั ง
ราคา 2,287,000 บาท

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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พ.ศ. 2553 โรงเรี ยนบ้ านห้วยขอบห้วยเหี ยม ได้รับการคั ดเลือกเข้ าโครงการโรงเรี ยนในฝัน
3 (โรงเรี ยนดีประจํ าอํ าเภอ)
พ.ศ. 2555 โรงเรี ยนบ้ านห้วยขอบห้วยเหี ยม ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรมหาชน
(สมศ.) ในระดั บดีมาก
พ.ศ. 2555 โรงเรี ยนบ้ านห้วยขอบห้วยเหี ยม ได้รับการรับงบประมาณจากงบแปรญั ตติ(ส.ส.)
อนุม ั ติการจั ดทํ าห้องเรี ยนอั จฉริ ยะ (E-classroom) จํ านวน1 ห้อง ราคา 2,500,000 บาท
พ.ศ. 2556 โรงเรี ยนบ้ านห้วยขอบห้วยเหี ยม ได้รับการรับรองให้เป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบโรงเรี ยน
3 (โรงเรี ยนดีประจํ าอํ าเภอ)
18 มกราคม 2556
พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้ านพั กครู สปช.301/ 26 อนุม ั ติ จํ านวน1 หลั ง ราคา
369,000 บาท
พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้ านพั กครู สปช.203/ 27 อนุม ั ติ จํ านวน1 หลั ง ราคา
699,000 บาท
พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้ านพั กครู สปช.205/ 26 อนุม ั ติ จํ านวน1 หลั ง ราคา
644,000 บาท
พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยน สปช.105/ 29 ปรับปรุ ง 2
4 ห้อง ใต้ ถุน
2 ข้ าง กว้ าง 9 เมตร ยาว 36
324 ตารางเมตร จํ านวน 1 หลั ง ราคา
4,020,000 บาท
1.2

โรงเรี ยนบ้ านห้วยขอบห้วยเหี ยม
ประถมศึกษา
มี
ภารกิจหลั ก คือ จั ดการศึกษา 3 ระดั บ คือ ระดั บก่อนประถมศึกษา ระดั บประถมศึกษา และระดับ
มั ธยมศึกษาตอนต้ น ในเขตบริ การเป็ นจํ านวน6 หมู่บ ้ าน คือบ้ านห้วยเหี ยม บ้ านห้วยขอบ บ้ านคกเว้ า
ตํ าบลหาดคั มภีร์อ ํ าเภอปากชม จั งหวั ด
เลย
ประถมศึกษาเลย
เป็ นระยะทาง 2 กิโลเมตร
1.3 ข้ อมูลนักเรียน ปั จจุบ ั นโรงเรี ยนมีข ้อมูลเกียวกั บจ ํ านว นนั กเรี ยน ดั งนี
1) จํ านวนนักเรี ยนในเขตพืนที บริการ ทั ง หมด 268 คน
2) จํ านวนห้องเรี ยนและจํ านวนนักเรี ยน

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณ 2562

3

ตารางที 1 แสดงจํ านวนห้องเรี ยนและจํ านวนนักเรี ยน
จํานวนห้ องเรียน
อนุบาล 1
1
อนุบาล 2
1
รวม
ประถมศึกษาปี ที 1
1
ประถมศึกษาปี ที 2
1
ประถมศึกษาปี ที 3
1
ประถมศึกษาปี ที 4
1
ประถมศึกษาปี ที 5
1
ประถมศึกษาปี ที 6
1
รวม
ชั น

รวม
รวมทั งสิ น

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

จํานวนห้ องเรียน
1
1
1
3
1

จํานวนนักเรี ยน
22
22
44
10
13
27
19
19
26
114
จํานวนนักเรี ยน
38
37
35
110
268
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ตารางที 2 แสดงจํ านวนนักเรี ยนและครู ประจํ าชั นเรี ยน
ที

จํานวนนักเรี ยน

ชั น

ชาย หญิง รวม

1 ชั นอ นุ บาล 1
2 ชั นอ นุ บาล 2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
1

10
11

หมายเหตุ :

3
รวม
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ครู ประจําชั น

18
6
4
20
9
13
12
5
14

4
5
9
6
10
5
13
11
22

22
11
13
26
19
18
25
16
36

15

21

36

15

12

27

นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ ไหม
นางสาวอรจิรา นิมอนง ค์
นายสัตยา
สังพอ
นางเพลินพิศ วินานนท์
นายสมจิตร เกตุลา
นางรพิรัตน์ บุบผา
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นางสาวพรทิพย์ บุดดีป้อง
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
นายณกรณ์ จั นทะบุตร
นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี
นางสาวจุฬาลั กษณ์ ศรี ประภา
นายทรงศั กดิ จํ ารั สแนว

131

118 249
10 มิถุนายน 2561
มีนักเรี ยนทีมีความบกพร ่ อง เ รี ยนร ่ วม คน
มีนักเรี ยนทีมีภาวะทุ พโภชนา กา ร
คน
มีนักเรี ยนปั ญญาเลิศ คน
มีนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ คน
จํ านวนนักเรี ยนต่อห้อง (เฉลีย) 20 คน
อั ตราครู : ต่อนักเรี ยน 1:20 คน

1.4 ข้ อมูลครู และบุคลากร
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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รายละเอียดเกียวกั บผู ้ บร ิ หาร ครู และบุ คลากรทา งการศึ กษา
เลขทีตําแหน่ ง
ชือ -สกุล
ตําแหน่ ง
ระดับ
นายอุท ั ย บั วแสงเจริ ญ ผู ้ อ ํ านวยการฯ คศ.
นายสมจิตร เกตุลา
ครู
คศ.
นายบุญโชค แก้วคุณ
ครู
คศ.
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
ครู
คศ.
นางเพลินพิศ วินานนท์
ครู
คศ.
0
นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี
ครู
คศ.
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
ครู
คศ.
2346

นางสวพรทิพย์ บุดดีป้อง
นายทรงศั กดิ จํ ารั สแนว
นางสาวจุฬาลั กษณ์ ศรี ประภา

2273
2349
2355

นางสาวอรจิรา นิมอนง ค์
นายสัตยา สังพอ
นางรพิรัตน์ บุบผา
นายณกรณ์ จั นทะบุตร
นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิไหม
นายพงษ์สุว ั จน์ ประสมทรัพย์

-

นายเรรัตน์ วิชาเครือง
นายไมตรี
จั นทะดวง
หมายเหตุ ข้ อมูล ณ 0 มิถุนายน 61

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู พีเลี ยง
อั ตราจ้ าง
ครู ธุรการ
ช่างครุ ภ ั ณฑ์

คศ.
คศ.
คศ.
คศ.
คศ.
คศ.
คศ.

-

วุฒิ
กศม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

วิชาเอก
การบริ หารการศึกษา
การบริ หารการศึกษา
การประถมศึกษา
การบริ หารการศึกษา
การประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์ ท ัวไป
คอมพิวเตอร์ ศึกษา
การบริ หารการศึกษา
บริ หารการศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาไทย
การศึกษาปฐมวั ย
ภาษาไทย
ศิลปกรรม
คณิ ตศาสตร์
ภาษาอั งกฤษ
นาฏศิลป์

ม.

1.5 อาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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ตารางที 3 แสดงรายละเอียดเกียวกั บอ า คา รเ รี ยนอา คา รปร ะกอบ
ประเภทอาคาร
หลัง ห้ อง
การใช้ ประโยชน์
ห้องเรี ยนระดั บมั ธยมศึกษา/ห้องวิทยาศาสตร์ /ห้อง
อาคารเรี ยน สปช.0 ก.
คณิ ตศาสตร์ /ห้องภาษาไทย
ห้องวิชาการ/ห้องคอมพิวเตอร์ /ห้องภาษาต่างประเทศ/
อาคารเรี ยน สปช. 0 / ซ.
ห้องสังคมศึกษา
อาคารเรี ยน สปช. 0 / ซ.
ป. , , / ห้อง E-Classroom
ห้องสมุด
แหล่งศึกษาค้ นคว้ าของนักเรี ยนและประชาชนในชุมชน
ห้องประชุม
ห้องประชุมใหญ่ใต้อาคาร สปช. 0 / ซ.
อาคารห้องพั กครู
ห้องพั กครู
อาคารโรงอาหารประถม
- ทีรับปร ะทา นอา หา รนั กเรี ยนร ะดั บปร ะถมศึ กษา
อาคารโรงอาหารมั ธยม
ทีรับปร ะทา นอา หา รนั กเรี ยนร ะดั บม ั ธย มศึ กษา
อาคารสหกรณ์
ห้องสหกรณ์ / ห้องพยาบาล / ห้องสุ ขศึกษาพลศึกษา
บ้ านอนุบาล
ห้องเรี ยนอนุบาล
บ้ านพั กครู- แฟลต
ทีพั กครู
ห้องสุ ขา
ห้องสุ ขาสําหรับนักเรี ยน/ครู
สนามฟุตบอล /สนามตะกร้อ /
- สถานทีอกกํ าลั งกา ยของนั กเรี ยนและปร ะชา ชนใ นชุ มชน
สนามวอลเลย์ บอล
โรงรถ
โรงรถ
เรื อนเกษตรพอเพียง
อาคารเรี ยนเกษตร
โรงเรื อนพั กขยะ
โรงเรื อนสําหรับพั กขยะ
ห้องประชาสัมพั นธ์
ห้องประชาสัมพั นธ์
เวทีกลางแจ้ ง
เวทีสําหรับการแสดงกลางแจ้ง

1.6 ครุ ภัณฑ์
ตารางที 5 แสดงรายละเอียดเกียวกั บครุ ภ ั ณฑ์
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณ 2562

7

ที

รายการ
โต๊ะเก้าอี คร ู

5
6
7
8
9
10
1.7

ตู ้ เย็น
ตู ้ เหล็ก บาน
ตู ้ เหล็ก ลินชั ก
เครือง คอมพิ วเตอร์
โทรทั ศน์
เครือง ปร ิ นเต อร์
โต๊ะ - เก้าอี นั กเรี ยน

1. นายบุญมา โสกาว
2. นายสังคม อุณาพรหม
3. นางชุติมา คํ าพระบาง
4. นายวิชิต
ทองมหา
5. นายสมจิตร เกตุลา
6. นายธนู
บุญตอม
7. นายบุญหลาย แสนบรรดิษฐ์
8. นายบู่
เศษจํ าปา
9. นายเด่น
แพงฮ้ อย
10. นายริ ม
เบ้ าจั นทร์
11. นางมณฑกานต์ สื บสาย
12. นางคํ ากอง
อาคม
13. ร.ด.ต. สมร
ประเมนาโพธิ
14. นางอภิญญา
สุ เพ็ญศิลป์
15. นายอุท ั ย
บั วแสงเจริ ญ

จํานวน

หมายเหตุ

0 ชุด
0 ชุด
ชุด
เครือง
0หลั ง
หลั ง
0 เครือง
เครือง
เครือง
50 ชุด

ผู ้ ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ผู ้ แทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
กรรมการ
ผู ้ แทนองค์กรชุมชน
ผู ้ แทนผู ้ ปกครอง
กรรมการ
ผู ้ แทนครู
กรรมการ
ผู ้ แทนศิษย์ เก่า
กรรมการ
ผู ้ แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา
กรรมการ
ผู ้ แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา
กรรมการ
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู ้ ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู ้ อ ํ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

1.8 สภาพเศรษฐกิจของชุ มชน
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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98 ประกอบอาชี พด้านเกษตรกรรม ประชากรส่ วนมากมีฐานะปานกลาง มีรายได้เฉลีย 30,000 –
50,000 บาท /ปี /
จึงสามารถเสี ยสละในด้านแรงทรั พย์เพือร ่ วมพั ฒน า
โรงเรี ยน รวมทั งด้านแรงกายด้วย
ในปี พ.ศ. 54
ผลผลิ ต
ทางการเกษตรสู งขึ น โดยเฉพาะอย่างยิงกา รปลู กย างพา รา ทํ าให้ชุมชนมีความขยั นขันแข็งในการทํ าไร่
เพิมา กขึ นอย่างเห็นได้ชัด มีการหาปลาตามลํ า
ข
ในปี
2555 ผลผลิ ตจากยางพารา
มี ปริ มาณสู งขึ นเนือง จาก นํ าอุ ดมสมบู รณ์ ทํ าให้
เศรษฐกิจในชุมชนชนดีขึ นตามลํ าดั บ
1.9 ข้ อมูลเกียวกั บภู มิปัญ า ท้ อง ถิ นและแหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน
ภูมิปัญญาในท้ องถิน
จั กสานอุปกรณ์จ ั บปลา การประมงพืนบ้ าน หมอลํ า ผญา หมอมนต์ ไล่ ผี หมอสู่ ขวั ญ งานประดิษฐ์
ใบตอง พานบายศรี การห่ อขนมต่างๆ ประกอบอาหาร ประดิษฐ์ดอกไม้ ช่างไฟฟ้ า งานเกษตร พืช
สวน ช่างไม้ ช่างตีเหล็ก เพลงพืนบ้ าน
แหล่ งเรียนรู ้ ได้แก่
ห้วยเชียงดา ห้วยเตย ห้วยแก้ว ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สวนสมุนไพร สวนผลไม้ สวน
ยางพารา แม่นํ าโขง
1.10 การช่ วยเหลือความร่ วมมือจากชุ มชนและองค์ กรอืน
โรงเรี ยนได้รับความช่วยเหลือและความร่ วมมือจากชุมชนและองค์กรอืน ดั งต่อไปนี
กลุ่มแม่บ ้ านได้สละแรงกายและทรัพย์ ร่วมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวั นทํ าให้นักเรี ยนมี
อาหารกลางวั นรับประทานอาหารครบทุกคน
1.11 ปัญหาสํ าคัญของหน่ วยงาน
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา ระดั บประถมศึกษา ป. –
– ในปี งบปร ะมา ณ
6
บุ
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปี สินสุ ด วั นที 30 กันยายน
2556
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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อย่างสมเหตุ สมผลว่าการดําเนิ นงานจะบรรลุ ว ั ตถุ ประสงค์ของการควบคุ มภายในด้านประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิ ภาพของการดํ าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ งรวมถึ งกา รดู และทร ั พย์ สิน กา รป้ องกั นหร ื อกา ร
ลดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรัวไ หล กา รสิ นเป ลื อง หรื อกา รทุ จริ ตด้ า นคว า มเ ชื อถื อได้ของ
รายงานทางการเงิ น และการดํา เนิ น งาน และด้า นการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ งรวมถึ งระเ บี ยบปฏิ บั ติของฝ่ ายบร ิ หา ร
จากผลการประเมินดั งกล่าวเชือว่ ากา รควบคุ มภา ยในของโรงเ รี ยนบ้ านห้ วยขอบห้ วยเ หี ยมสํ าหร ั บ
งวดตั งแต่ วั นที 1 เดื อนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึ ง วั นที 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เป็ นไปตาม
มาตรฐานระบบการควบคุ มภายในทีกํ าหนดไว้ มี คว ามเ พี ยงพอและบร รลุ วั ตถุ ปร ะสง ค์ ของกา รควบคุ ม
ภายในตามทีกล่ าวในว รรคแรกภา ยใต้ ข้ อจํ ากั ดตา มวรรคสอง อย่ างไรก็ ตามยั งมี จุดอ่ อนที มีนัย สํา คัญดั ง นี
1. การบริ หารงานด้า นวิชาการ พัฒนากระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารเรี ยนการสอน พัฒนา
คุณภาพการศึกษาการยกระดั บผลสัมฤทธิ ทา งกา รเ รี ยน พั ฒน า ด้ านคุ ณ
ธ รรม จริ ยธรรม โดยยึ ดผู ้ เรี ยนเ ป็ น
สําคั ญและการประกั นคุณภาพการศึกษา การพั ฒนาสือ นว ั ตกรรมและเ ทคโนโ ลยี ทางกา รศึ กษา ยั งขา ดครู
บรรณารั ก ษ์ห้อ งสมุ ด ขาดครู วิช าเอกภาษาคณิ ตศาสตร์ ขาดครู นัก เรี ย นเรี ย นรวม กิ จ กรรมพัฒนา
ปรับปรุ งการนิ เทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษา สือและเ ทคโนโ ลยี ทีทันสม ั ย ยั งใช้ ประ โยชน์ ไ ม่
คุ ้มค่า
ควรพัฒนาครู อย่างต่อเนือง เพื อกา รพั ฒนา กระบวนกา รเ รี ยนรู ้ การ เ รี ยนกา รสอน การพั ฒนา คุ ณภา พ
การศึ กษาการยกระดับผลสัม ฤทธิ ทา งกา รเ รี ยน กา รพั ฒน า ด้ านคุ ณธ รรม จริ ยธรรม อย่ างจริ งจั งและ
ต่อเนือง ต่ อไป ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนมีนักเรี ยนได้เป็ นตั วแทนระดับเขต จํ านวน 5 กิจกรรมคือ
อ่านเอาเรือง (อ่านในใจ), ท่องอาขยานทานองเสนาะ, สุ นทรพจน์, กาพย์ ยานี ( บท)และSpelling Bee
2. การบริ หารงานด้านงบประประมาณ มีการแก้ปัญหาโดยการขออนุ ม ั ติครู สาขาวิชาที
ขาดแคลน การส่ งเสริ มการอบรมพั ฒนาบุคลากร จนสามารถปฏิ บ ั ติงานได้ตามระเบียบข้อบั งคั บต่าง ๆ
การให้ ชุ ม ชน /คณะกรรมการสถานศึ ก ษา /ผู ้ป กครองนัก เรี ย นเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในในการบริ ห าร
งบประมาณ การกํากับ ติ ดตาม ตรวจสอบ ก็มีส่วนช่ วยลดปั ญหาในระดับหนึ ง แต่ ในด้ านกา รใช้ จ่าย
ห้อง E-Class Room ระบบอินเทอร์ เน็ต ประกอบกับเรือง ความเ ก่ าแก่ ของอุ ปกณ์ ไฟฟ้ าบา งชนิ ด ระบบ
นํ าในโ รงเ รี ยน อุ ปก ร ณ์ ไฟฟ้ า บา งอย่ าง ที ชํา รุดเสี ยหาย อาจมี ส่ ว นทํ า ให้ การ ทํ า งานเ สื อมสภา พ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายทีต้ องปร ั บปร ุ งซ่ อมแซม ทํ าให้ สินเปลื อง รวมถึ งการใช้ หรื อกา รควบคุ มค่ า ใช้ จ่า ย
พ.ศ. 2555 โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากองค์กรมหาชน (สมศ.) ในระดั บดีมาก พ.ศ. 2556 โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม ได้รับการรับรอง
ให้เป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบโรงเรี ยนในฝัน รุ่ นที 3 (โรงเรี ยนดีประจํ าอํ าเภอ)
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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3. การบริ หารงานทัวไป ส่ งเ สร ิ มแ ละพั ฒน า ผู ้ เรี ยน พั ฒน า แหล่ งเรี ยนรู ้และภูมิท ั ศน์ของ
สถานศึกษา พั ฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ส่ งเสริ มกิจกรรมการแข่งขั นทั กษะทางวิชาการทุกระดับ
บุคลากรทุกฝ่ ายร่ วมคิดร่ วมพั ฒนา รวมถึ งการพั ฒนาแหล่งเรียนรู ้ และภูมิท ัศน์ของสถานศึกษาทีจํ าเ ป็ น
การติดตามนักเรี ยนขาดเรี ยน การดูแลสุ ขภาพ การจํ าหน่ ายอาหาร สหกรณ์ ร้ านค้า เสนอขออนุ ม ัติงบ
สุ ขาภิบาลนํ าดื ม– นํ าใช้
4. การบริ หารงานบุคลากร ส่ งเสริ มและพั ฒนาบุคลากรทางการศึกษา พั ฒนาสร้ าง
จิตสํานึ กให้ก ับครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชี พจั ดครู อบรม /ศึกษาดู
งาน ตามแผนการใช้จ่ายเงิ น/ ประกอบการขออนุ ม ัติโครงการ/กิ จกรรม จัดครู เข้ารับการอบรมเพิมเ ติ ม/
เสนอขออนุ ม ั ติครู สาขาขาดแคลนส่ งเสริ มการทํ าวิจ ั ยและนวั ตกรรม แต่ย ั งมีความเสียง เ หลื อยู ่ คื อครู เข้ า
อบรม /ศึกษาดูงาน มีมากทํ าให้การใช้จ่ายมากประกอบกับการขาดแคลนครู มีหลายสาขาทีขา ดแคลน
5
เรือย ๆสิ นค ้ าอุ ปโภคบร ิ โภคราคา แพง ทํ าให้ไม่ค่อยมีเวลามาสนใจ และสนับสนุนการศึกษาของบุตร
หลานได้อย่างเต็มที
6. งบสนับสนุนด้านการศึกษาจากส่ วนราชการ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถินยั งไม่ เพี ยงพอในกา รพั ฒน า กา รศึ กษา ของชุ มชนใ ห้ ทั นย ุ คโลกา ภิ วั ตน์ ตลอดทั งผู ้ เรี ยนใ นตํ าบล
หรื อเขตบริ การโดยเฉพาะนักเรียนในระดั บมั ธยมศึกษายั งขาดงบประมาณสนับสนุนค่าพาหนะรับส่ ง
นักเรี ยน

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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