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ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการกำกับติดตาม แผนปฏิบัติการ
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(เชียงแสนประชานุสาสน์) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจทั่วไปในการนำองค์ความรู้
ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ในอนาคต
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ตำบลแม่จัน อำเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2454 โดย หลวงสิ ทธิประศาสน์ (นายอำเภอแม่จัน) ร่วมกับ
ประชาชนอำเภอแม่จัน ภายใต้การปกครองที่ เปลี่ยนแปลงจากเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยาม มาเป็น
มณฑลพายัพ อยู่ภ ายใต้การควบคุมของสยามประเทศอย่างเต็ มตัว อาณาจักรเชียงแสนและล้ านนาจึงถูก
ควบคุมตามระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลของสยามที่จัดตั้งในปี พ.ศ. 2442 เป็นเหตุให้ตั้งแต่ พ.ศ. 2452
(ค.ศ.1909) อาณาจักรล้านนารวมถึงเชียงแสนไม่ได้เป็นรัฐอิสระอีกต่อไป ด้วยสยามได้แบ่งเขตแดนของตนกับ
อังกฤษและฝรั่งเศส อาณาจักรเชียงแสนเดิมจึงเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาที่ถูกปกครองภายใต้ระบบการปกครอง
ในมณฑลพายั พ ส่ ว นหนึ่ งของอาณาจั ก รล้ านนาจึ งกลายเป็ น 8 จังหวัด ภาคเหนื อตอนบน ประกอบด้ ว ย
1) จังหวัดเชียงราย 2) จังหวัดเชียงใหม่ 3) จังหวัดลำพูน 4) จังหวัดพะเยา 5) จังหวัดลำปาง 6) จังหวัดแพร่
7) จังหวัดน่าน และ 8) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ก่อตั้งในยุคสมัยของ เจ้าแก้วนวรั ฐ เจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่ (เจ้าแก้วนวรัฐ ขึ้นครองเชียงใหม่) พ.ศ.2454 – 2482) ส่วนเมืองเชียงแสนในปี พ.ศ.2424 สมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าอินต๊ะ (ซึ่งครองเมืองลำพูน และเมืองลำปาง) และ
เจ้ากาวิละ (เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่) นำราษฎรจาก เชียงใหม่ ลำพูน มาตั้งถิ่นฐาน ณ เมืองเชียงแสน (ซึ่งถูก
ปล่อยรกร้าง และเรียกยุคนี้ว่ า “ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมื อง”) และโปรดเกล้าให้ เจ้าอินต๊ะ ขึ้นครองเมือง
เชียงแสน และพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาเดชดำรง ในปี พ.ศ. 2437
พ.ศ. 2442 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายไชยวงศ์ บุตรของพระยา
เดชดำรง (เจ้าอินต๊ะ) สืบตระกูลแทนบิดา เป็นนายอำเภอแม่จัน ที่ เรียกว่า “แขวงเชียงแสนหลวง” (ซึ่งย้ายมา
จากเมืองเชียงแสนมาตั้งอยู่ที่อำเอแม่จัน)
พ.ศ. 2453 รวมเมืองเชียงแสน เชียงราย ฝาง เวียงป่าเป้า พะเยา แม่ใจ ดอกคำใต้ แม่สรวย เชียงคำ และ
เชียงของ ซึ่งเป็นจังหวัดพายัพเหนือ ขึ้นเป็นเมืองจัตวา เรียกว่า “จังหวัดเชียงราย” การเปลี่ยนการปกครองหัว
เมืองพายัพ จึงเป็นช่วงที่มีการส่งข้าราชการจากกรุงสยามเข้ามาปกครองร่วมกั บเจ้าเมืองฝ่ายเหนื อ และหลวง
สิ ท ธิป ระศาสน์ ได้เริ่ ม เข้ ามามี บ ทบาทในการปกครอง จากการเข้ ารับ ราชการตำแหน่ งสมุ ห์ บั ญ ชีอ ำเภอ
แม่ท่าช้าง(อ.หางดง) ภายหลังสยามมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นแบบระบบเทศาภิบาล จึงทำให้
เมืองพะเยาซึ่งแต่เดิมมีเจ้าผู้ครองเมือง เป็นผู้ปกครองต้องถูกยุบเลิกตำแหน่งไปในที่สุด เมื่อปี พ.ศ. 2456 และ
มีการแต่งตั้งตำแหน่งนายอำเภอขึ้นมาแทน ช่วงแรกที่ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ ครองเมือง พระยาประเทศอุดรทิศ
เจ้าผู้ครองเมืองพะเยาองค์สุดท้ายได้ทำหน้าที่รักษาการนายอำเภอแต่ในปีเดียวกันนั้นเอง หลวงสิท ธิประศาสน์
ถูกโยกย้ ายให้ มารับ ตำแหน่ งเป็ น "ผู้ รั้ งนายอำเภอเมืองพะเยา" กระทั่ งปี พ.ศ. 2457 จึงได้ รับการแต่งตั้ง
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ตำแหน่งเป็น "นายอำเภอเมืองพะเยา"และรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "ขุนสิทธิประศาสน์" (ภายหลังปีพ.ศ.
2466 ได้รั บบรรดาศักดิ์เป็ น หลวงสิทธิประศาสน์) ในช่ว งการเปลี่ยนแปลงนี้เอง หลวงสิ ทธิประศาสน์ (สิ ทธิ
ประศาสน์ หรือ นายคลาย บุษบรรณ์) จึงได้ร่วมกับประชาชนในเขตเมืองเชียงแสนหลวงก่อตั้งโรงเรียนบ้าน
แม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์ )ขึ้น ที่อำเภอแม่จัน ในปี พ.ศ.2454จากนั้นหลวงสิทธิ์ประศาสน์ได้มาดำรง
ตำแหน่งนายอำเภอแม่จัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2468-2479
สำหรับ ผู้มาปกครองบริห ารราชการ แขวงเชียงแสนหลวง หรือ อำเภอแม่จัน คนแรกคือ พระยา
ราชเดชดำรง (เจ้าไชยวงค์) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 -2454 และ ปีช่วงปี พ.ศ. 2454 - 2466 นั้นตามประวัติอำเภอ
แม่จัน หรือ แขวงเชียงแสนหลวง พระแสนสิทธิ์เขตต์ (บุญสม อินทรลาวัณย์) เป็นผู้มาปกครองบริหารราชการ
ดังนั้นการก่อตั้งโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงเกิดขึ้นช่วงปลายการปกครองของพระยาราช
เดชดำรง (เจ้าไชยวงค์) และตอนต้นของการปกครองของ พระแสนสิทธิ์เขตต์ โดยการเสนอขอตั้ งโรงเรียนโดย
ขุนสิทธิประศาสน์ หรือ หลวงสิทธิประศาสน์ ในปี พ.ศ. 2454 ร่วมกับประชาชนชาวเชียงแสนหลวง โดยตั้งเป็น
อาคารชั่วคราว โดยเปิดเรียนตั้งแต่ชั้น ป. 1 – ป.4 ปี พ.ศ. 2457 อาคารเรียนได้ทรุดโทรมจึงได้ย้ายนักเรียนไป
เรียนที่วัดกาสา ในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้ รับเงินศึกษาพลี มาทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 3 ก เป็น
อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
พ.ศ. 2498 ได้รับงบประมาณหมวดค่าใช้สอย จำนวน 5,000 บาท ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง และได้ย้าย
เปิดเรียนในอาคารใหม่ ในปีเดียวกันนี้ นายชัย เชื้อเจ็ดตน ได้มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
พ.ศ. 2499 ได้รับเงินค่าบำรุงภาษีท้องถิ่น ของอำเภอแม่จัน มาติดตั้งไฟฟ้า เป็นเงิน 500 บาท และได้
งบประมาณจากจังหวัดมาดำเนินการต่อเติมอาคารเรียนอีกสี่หลัง เป็นเงิน 20,000 บาท
พ.ศ. 2502 ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอแม่จัน รวม 7 หมู่บ้าน ได้สละแรงงานและวัสดุมาปลูกสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว เพื่ อขจัดความแออัดของนักเรียน เพิ่มเติมอีก 2 ห้ องเรียน และได้ทำการรื้อถอดไปเมือปี
พ.ศ.2504 แต่ปรับสร้างเป็น 3 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณจากจังหวัดมาซ่อมแซมเพิ่มเติม 4,500 บาท
พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และได้ย้าย
นายฟื้น ธนาคง มาดำดงตำแหน่งครูใหญ่ อาคารเรียนหลังใหม่นี้ได้เปิดใช้ทำการสอนในปีการศึกษา 2515 และ
ดำเนิ นการขยายชั้นเรียนในประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้จัดหาเงินรายได้ม าสร้างรั้ว
สังกะสี ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันตกจรดซอยสาธรณะประโยชน์มาสิ้ นสุดที่บ้าน นางคำ ดวงทิพย์
และนายยงค์ ดวงคำใจ จรดเขตสถานีอนามัยอำเภอแม่จัน จนถึงห้องประชุมอำเภอแม่จัน
พ.ศ. 2516 ได้ขยายชั้นเรียน เปิดกสอนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และได้งบประมาณมาก่อสร้างอาคาร
เรียนแบบ 014 เป็นอาคารเรียนแบบถาวร 2 ชั้น ในปีเดียวกันนี้เองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาเห็น
ว่า เมื่อเปิดโรงเรียนปะถมปลาย 2 โรงเรียน ติดกันกับโรงเรียนบ้ านแม่จัน ซึ่งเป็นสังกัดกรมสามัญศึกษา ทำให้
สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ ทางราชการจึงได้สั่งยุบโรงเรียนแม่จัน (บนดอย คือ โรงพยาบาลแม่จันปัจจุบัน)
มารวมกับโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นการหลอมโรงเรียนแม่จัน
(บนดอย) (เปิดสอน ป.5- ป.7) ใช้ธงโรงเรียนสี แดง-เหลือง รวมกับ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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(เปิ ดสอน ป. 1-ป.4) ใช้ ธงโรงเรี ยนสี เหลื อ - น้ ำเงิ น เป็ นโรงเรียนเดี ยวกั นเปิ ดสอนตั้ งแต่ชั้น ป.1-ป.7 หลอม
ธงโรงเรียน เป็น แดง-เหลือง-น้ำเงิน ตั้งแต่นั้นมา
โดย สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค
สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาอันรุ่งโรจน์ ในการประสิทธิประสาทวิชาให้กับเยาวชน
สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน เสียสละ และการอุทิศตนเพื่อสังคมของครู
และนักเรียน
สรุปรวม แดง-เหลือ-น้ำเงิน หมายถึง ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) แห่ง
นี้ต้องมีความกล้าหาญ มีความรู้ สติปัญญา หนักแน่น เข้มแข็ง อดทน เสียสละ และอุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่าง
แท้จริง
อีกทั้ง แดง-เหลือ-น้ำเงิน ยังเป็นแม่สี ประหนึ่งว่า สามารถผสมแต่งแต้มให้เป็นสีใด ๆ ก็ได้ในการใช้แม่สี
ดังกล่าวนี้ เปรียบเปรยดัง ครูเป็ นผู้สร้างศิษย์ ดังช่างศิ ลป์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามด้ วยสติ
ปัญญา ที่จะแต่งแต้มผสมสีเหล่านี้ให้นักเรียนเป็นคนดี พร้อมออกมารับใช้สังคมสมเกียรติภูมิโรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุสาสน์)
พ.ศ. 2519 สภาจังหวัดเชียงราย ได้สั่งยุบโรงเรียนบ้านแม่จัน และให้กิจการและทรัพย์สินทั้งหมดไปรวม
กับโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานสาสน์)
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2521 ทางราชการได้สั่งยุบชั้น ป. 7 และให้เปิดสอนระดับประถมศึกษา 6 ปี คือ ป.1-ป.6 ในปี
เดียวกันนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติมดังนี้ 1) ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 ชั้นล่าง
4 ห้ องเรียน เป็ นเงิน 60,000 บาท 2) ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก ชั้นล่างรวม 7 ห้ องเรียน เปลี่ยนหลังคา
ประตู หน้าต่าง ทั้งหมดเป็นเงิน 329,990 บาท 3) สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน 70,000 บาท 4) สร้างส้วมถาวร
แบบ 401 จำนวน 1 หลัง 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 20,000 บาท 5) สร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท
พ.ศ. 2525 ส.ส.ชูสง่า ฤทธิประสาสน์ สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด 20,000 บาท จัดซื้อดินปรับถมสนาม
โรงเรียนให้นักเรียนได้ใช้เป็นสนามกีฬา
พ.ศ. 2526 ส.ส.พายัพ กาญจนารัญย์ สนับสนุ นงบพัฒนาจังหวัด 50,000 บาท ปรับปรุงถนนทางเข้าออก และทางระบายน้ำ และจัดซื้อดินปรับถมสนามโรงเรียนให้นักเรียนได้ใช้เป็นสนามกีฬา
พ.ศ. 2527 ส.ส.พายัพ กาญจนารัญย์ สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด 30,000 บาท ปรับปรุงถนนทางเข้าออก และทางระบายน้ำ
พ.ศ. 2528 สำนั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ จั ด สรรงบประมาณสร้ างอาคาร
เอนกประสงค์ แบบ สปช. 1 หลัง
พ.ศ. 2532 สำนั กงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ งชาติ จั ดสรรงบประมาณสร้างส้ วม แบบ
สปช.601/26 และ พ.ศ. 2536 สร้างส้วม แบบ สปช.601/26 อีก 1 หลัง
พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างหอประชุม แบบ สปช. 206/26 งบประมาณ 2,808,000 บาท
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พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท และซ่อมแซมอาคารเรียน 1,834,800 บาท
พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการก่อสร้างอาคาร
เรียน แบบ 318 ล/55 ข (ต้านแผ่นดินไหว) งบประมาณ 22,839,100 บาท ส้วม แบบ สปช.605/45 และลานกีฬา
แบบกรมพลศึกษา งบประมาณ 731,900 บาท งบซ่อมแซมอาคารเรียน อีก 609,000 บาท
พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับปรุงอาคาร
เรียน แบบ 318 ล/55 ข (ต้านแผ่นดินไหว) ชั้นล่าง จำนวน 100,000 บาท และส้วม สพฐ. 4 สี่ที่นั่ง และลานกีฬา
เอนกประสงค์ งบประมาณ 546,500 บาท
พ.ศ.2561 ได้ รั บ งบประมาณจากสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในการก่ อ สร้ าง
โรงอาหารหอประชุม 100 ล.27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา งบประมาณ 11,097,500 บาท
ปั จจุ บั นโรงเรียนบ้ านแม่จัน (เชียงแสนประชานุ สาสน์) เปิดทำการสอน ตั้ งแต่อนุ บาล 3 ขวบ ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งในปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 1,527 คน ข้าราชการครู 61 คน ทำการเปิดสอนทั้ง
หลั กสู ตรปกติ และหลั กสู ตรพิ เศษ (ห้ องเรี ยนภาษา) Mini English Program (MEP) และ Intensive English
Course (IEC) ในระดับประถมศึกษา
ปัจจุบัน ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปเพชร จารึกอักษรย่อของโรงเรียน บมจ. บนพื้นสีธงโรงเรียน แดง
เหลือง น้ ำเงิน ด้านล่างของเพชร มีพุทธพจน์ ซึ่งเป็นปรัชญาของโรงเรียนว่า “ปญฺ ญ า ว ธเนน เสยฺโย” แปลว่า
“ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์” ใต้พุทธพจน์กำกับด้วยปี พ.ศ. ที่ก่อตั้งโรงเรียน คือ ๒๔๕๔ บนริบบิ้นสีทอง
อยู่ในเส้นรอบวงสีทอง ด้านบนของเส้นรอบวง เป็นชื่อโรงเรียนภาษาไทยว่า “โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน
ประชานุ ส าสน์ ) และด้ านล่ างของเส้ น รอบวง เป็ น ชื่ อ โรงเรีย นภาษาอั งกฤษว่า“Baanmaechan School
(Chiangsaenprachanusart)”
ปรัชญาของโรงเรียน
ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย แปลว่า “ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์”
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คำขวัญของโรงเรียน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่สะอาด ปราชญ์วิชา กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้ำนาฏลีลา
เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ยิ้มไหว้ ทักทาย
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเปา
เขตบริการของโรงเรียน
โรงเรีย นบ้ านแม่จัน (เชีย งแสนประชานุส าสน์) มีเขตบริการในการให้ บริการทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และประถมศึกษา จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้
1. หมู่ที่ 1 บ้ านร้อง มีน ายสุพิ ศ สุรินทร์ แปง เป็นผู้ ใหญ่ บ้าน ประชากรส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
2. หมู่ที่ 2 บ้านแม่จัน มีน ายชัยฤทธิ์ อภิขจรทรัพย์ เป็นผู้ใหญ่ บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
3. หมู่ที่ 3 บ้ านแม่จัน ตลาด มีน ายบุญ ช่วย ชัยพรม เป็นผู้ ใหญ่ บ้านประชากรส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพค้าขาย
4. หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านเด่นป่าสัก มีนางสายฝน พ่วงเงิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย
5. หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านปงตอง มีนายณรงค์ วงศ์แหวน เป็นผู้ใหญ่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย
6. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียงหวาย มีนายอำนาจ ใจมูล เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
7. หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านฮ่อ มีนางกรรณิการ์ เทพโพธา เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง
8. หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านศาลา มีน ายสุรพล คุณ ยศยิ่ง เป็นผู้ ใหญ่ บ้าน ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง
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9. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้ มีนายผดุงไท ศรีโลต่วน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
10. หมู่ที่ 11 บ้านปงอ้อ มีนายดวงแสง มูลกาศ เป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลแม่จัน ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
11. หมู่ที่ 12 บ้านสันมงคล มีนายจำนอง ภิระบัน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
12. หมู่ที่ 14 บ้านจอป่ าคา มีนายอาจู ยอแจะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
นอกจากนี้ แ ล้ ว โรงเรี ย นบ้ านแม่ จั น (เชียงแสนประชานุ ส าสน์) มี เขตบริการในการให้ บ ริก ารทาง
การศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในอำเภอแม่จัน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดังนี้
1. จำนวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565)
ประเภท
จำนวน (คน)
หมายเหตุ
1. ข้าราชการครู
67
1. ไปรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
2. พนักงานราชการ
1
2. จำนวนอัตราข้าราชการครู
3. ครูอัตราจ้างชั่วคราว
19
รวมครูช่วยราชการ
4. ครูพี่เลี้ยง
14
5. ลูกจ้างชั่วคราว
12
รวมบุคลากร
113
2. ข้อมูลข้าราชการครู (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565)
ที่

ชือ่ - นามสกุล

1

นายธนเสฏฐ สุภากาศ

2

นางสุรีพร มงคลดี

3

นายณัฐวุฒิ มุ้งทอง

4

นายวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี

5

นางนิชนันท์ หวังเจริญ

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. (เกษตรกรรม)
ศษ.ม. (ประถมศึกษา)
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการ
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชำนาญการพิเศษ
ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. (พลศึกษา)

7
ที่

ชือ่ - นามสกุล

ตำแหน่ง

6

นางรัตนา แก้วตั้ง

ครู ชำนาญการพิเศษ

7

นางชัญชนา ทุนอินทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ

8 นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์
9 นางผกาวรรณ พรมมา
10 นายจุลจำนงค์ ศิริกุล

ครู
ครู
ครู ชำนาญการ

11 นายกฤษฏิ์ดนัย กันทาเหล็ก
12 นายเรวัฒน์ ไชยบาล

ครู
ครู

13 นางชุตินันท์ มีมุข

ครู ชำนาญการพิเศษ

14
15
16
17

นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่ม
นางสาววัชราภรณ์ บุญมาเกี๋ยง
นางศุจินันท์ ปาระมี
นางแสงจันทร์ ศรีสุทธา

ครู
ครู
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ

18
19
20
21

นางสาวชลินรัตน์ สิทธิเจริญ
นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์
นางณัฐกฤตา แสงวิลัย
นางชฎาพร ปันกิจ

ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ

22
23
24
25

นางสาวปัทมา ทองจำปา
นายธีรศักดิ์ สุต๊ะ
นายนราวิชญ์ คำแปง
นางจีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์

ครู
ครู
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ

26 นางสาวทิพวรรณ์ ปัญญางาม
27 นายประจวบ แสงศรีจันทร์

ครู ชำนาญการ
ครู

28 นางธนัชพร สุดห้าว
29 นางสาวธิดารัตน์ คำแดง

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู

วุฒิการศึกษา
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม. (การบริหารศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
ศล.บ. (ทัศนศิลป์/ศิลปะภาพพิมพ์)
ค.บ. (พลศึกษา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาไทย)
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.บ.(อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ศึกษา)
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ที่

ชือ่ - นามสกุล

ตำแหน่ง

30 ว่าที่ ร.ต.สุธีร์ ศรีทอง

ครู ชำนาญการ

31 นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน
32 นางสาววิจติ รา ปัญญาทอง
33 นางสาวกระแสสินธ์ สิงห์แก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ

34
35
36
37

ครู ชำนาญการ
ครู
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัญชนา มณีรัตน์
นายสามารถ หลักฐาน
นางอัจฉรา จีรัตน์
นางเตรียมใจ ศรีคำมา

38 นางสาววิกาญดา รังสรรค์

ครู ชำนาญการพิเศษ

39 นางวัลยา แสงพันธ์
40 นางศิรินภา มาละ

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ

41 นางศิริรัตน์ พรานกวาง

ครู

42 นางสาวดวงพร มิตรยอง

ครู ชำนาญการ

43 นางสิริภัทร แสงบุญ

ครู ชำนาญการพิเศษ

44 นางสาวภาริญ พิชญ์ภัทรกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ

45
46
47
48
49

ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครู ชำนาญการ

นางสาวศศิธร โปลาหา
นางผกาภรณ์ หนุนนาค
นางสาวอารยา น้อยหมอ
นางสาวพัชรินทร์ จักแก้ว
นางนุชรี กันทะเนตร

50 นางสาวศิริมาศ ขันตี
51 นางสาวนภาวรรณ กันทะตา

ครูผู้ช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ

52 นางวรรณลักษณ์ สันติภาพวิวัฒนา
53 นางวิมลรัตน์ เครือประดิษฐ์

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.(ดนตรีคตี ศิลป์ไทยศึกษา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา)
กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาจีน)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (ชีววิทยา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
กศ.บ. และ วท.บ. (เคมี)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (เคมี)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

9
ที่

ชือ่ - นามสกุล

ตำแหน่ง

54 นางอรุณี จันต๊ะนารี
55 นางสาวสุพรรณ ทาแกง
56 นายโต้ง หน่อแก้ว

ครู ชำนาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย

57
58
59
60
61

ครู
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาลัย อินราษฎร
นางสาวอรวรรณ แซ่หมื่อ
นางขวัญฤทัย จินะราช
นางสาวเบญญาภา ปันทะรส
นางสิริวัชญา จันทะคุณ

62 นางสาวเพ็ญพิกา ภูน้อย

ครู

63 นางสาวรัตติกาล ต๊ะอ้าย
64 นางสาวกนกพรรณ ฉายารัตน์

ครู
ครู ชำนาญการ

65 นายวรวุฒิ ครุชิษณ์กุล

ครู ชำนาญการ

66 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง

ครู ชำนาญการพิเศษ

67 นายดุษิต ปันตา

ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา
ค.บ. (การประถมศึกษา)
ค.บ. (ภาษาไทย)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาจีน)
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ค.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. การแนะแนว
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. การประถมศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3. ข้อมูลตำแหน่งข้าราชการครูจำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565)
ตำแหน่งงาน
เพศ
วุฒิการศึกษา
รวม (คน)
ชาย หญิง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1
1
1
รอง ผอ. สถานศึกษา
2
1
3
3
ครูชำนาญการพิเศษ
22
9
13
22
ครูชำนาญการ
3
10
4
9
13
ครู
6
16
18
4
22
ครูผู้ช่วย
2
4
6
6
รวม
14 53
37
29
1
67
4. ข้อมูลวิทยากรบุคคลภายนอก (ไม่มี)
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ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
ห้องเรียน
1
2
3
6
5
5
5
5
5
5
30
4
4
4
12
48

ชาย
10
31
25
66
88
89
78
82
90
69
496
62
69
74
205
767

จำนวนนักเรียน
หญิง
14
17
31
62
75
80
91
67
86
75
474
52
52
47
151
687

รวม
24
48
56
128
163
169
169
149
176
144
970
114
121
121
356
1,454

หมายเหตุ
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ข้อมูลทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรีย นบ้ านแม่จั น (เชียงแสนประชานุส าสน์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จั น จั งหวัดเชีย งราย โดยอยู่ ใจกลางอำเภอแม่จัน และศูนย์ราชการของอำเภอแม่จัน มีแผนผั ง
โรงเรียนและข้อมูลด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้
1. แผนผังโรงเรียน

2. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
2.1 อาคารเรียน
2.1.1 อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ข(เขตแผ่นดินไหว) 4 ชั้น 18 ห้อง จำนวน 1 หลัง
2.1.2 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (3 ชั้น 18 ห้อง)
จำนวน 1 หลัง
2.1.3 อาคารเรียน แบบ ชร. 014 (2 ชั้น 8 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
2.1.4 อาคารเรียน แบบ อจ. 017 (2 ชั้น 8 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
2.1.5 อาคารเรียน แบบ ปก 3 ก. (2 ชั้น 8 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
2.2 อาคารประกอบ
2.2.1 อาคาร ICT แบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง
2.2.2 อาคาร BMC Yellow house แบบสร้างเองจำนวน 1 หลัง
2.2.3 อาคารพยาบาล แบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง
2.2.4 อาคาร KM แบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง
2.2.5 อาคารกิจการนักเรียน (Green house) แบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง
2.2.6 อาคารเอนกประสงค์ สปช. 206/26 จำนวน 1 หลัง
2.2.7 โรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล/27 พิเศษ จำนวน 1 หลัง
2.2.8 ส้วมนักเรียนชาย สปช.601/26 (13 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
2.2.9 ส้วมนักเรียนหญิง สปช.601/26 (14 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
2.2.10 ส้วมนักเรียนชาย สปช. (5 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
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2.2.11 ส้วมนักเรียนหญิง สปช. (5 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
2.2.12 ส้วม สพฐ. (4 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
2.2.13 ส้วมนักเรียนชาย ททบ.5 (4 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
2.2.14 ส้วมนักเรียนชาย ททบ.5 (6 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
2.2.15 ศาลา จำนวน 2 หลัง
2.2.16 ลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 3 แห่ง
2.3 ห้องปฏิบัติการ
2.3.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง
2.3.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จำนวน 1 ห้อง
2.3.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสต์มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ห้อง
2.3.4 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ห้อง
2.3.5 ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง
2.3.6 ห้องสมุดอาเซียน จำนวน 1 ห้อง
2.3.7 ห้องเรียนดนตรี จำนวน 1 ห้อง
2.3.8 ห้องเรียนนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง
2.4 แหล่งเรียนรู้ภานนอก
2.4.1 ห้องสมุดประชาชน
2.4.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2.4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.4.4 ศูนย์หัตถกรรมงานฝีมือดอยตุง
2.4.5 วัดกาสา/วัดศรีบุญเรือง/วัดบ้านสัน
2.4.6 ที่ว่าการอำเภอแม่จัน
2.4.7 ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่จัน
2.4.8 สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จัน
2.4.9 ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย
2.4.10 ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอพาน
2.4.11 ธนาคารพานิชย์
2.4.12 ค่ายกองร้อย ตชด.327 อำเภอแม่จัน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรี ย นบ้ านแม่ จั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ ) ดำเนิ น การศึ ก ษา และวิเคราะห์ เป้ าหมายและ
ทิศทางการพัฒ นาการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียง
แสนประชานุสาสน์) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้
วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา และมาตรฐานสากล มี สุ ข ภาพกายและ
สุขภาพจิต ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา เพื่ อ สนองต่ อ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ การ
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนอง
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
4. โรงเรียนพัฒ นาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียน ใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
จุดเน้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้า นภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่ อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
6. หลั กสู ตรสถานศึกษาได้รับ การพัฒ นา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็น
สำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพั ฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิ จัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. สร้างภาคีเครือข่ ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานสากล เป็ นผู้ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรมตามคุณ ลั ก ษณะอันพึ ง
ประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
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กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. พัฒนา คุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่การแข่งขันระดับสากล
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
5. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้นความเป็นสากลให้กับนักเรียน
6. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการใช้ภาษาเพื่อการจัดการเรียนรู้
7. เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลกให้กับนักเรียน
8. เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพครูให้ได้ตามมาตรฐานสากล
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
10. สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
11. สนับสนุนผู้บริหารและครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เป็นการชี้ ให้เห็นว่ากลยุทธ์เป็นแนวทางการดำเนินงานให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ของกลยุทธ์เข้ากับยุทธศาสตร์หลัก ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้ เรี ย นตาม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนตาม
มาตรฐานสากล เป็ น ผู้ มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามคุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ และดำรงชีวิต พัฒนา คุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา คุณลักษณะความเป็นพลโลก
ให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่การแข่งขันระดับสากล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาศั ก ยภาพของครู แ ละ กลยุทธ์ที่ 7 เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
บุคลากรทางการศึกษา
ของครูในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลก
ให้กับนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ศักยภาพครูให้ได้ตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
ตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่
เน้นความเป็นสากลให้กับนักเรียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัด
การศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วม

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการใช้ภาษาเพื่อการจัดการ
เรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 11 สนับสนุนผู้บริหารและครูในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 10 สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ มาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก
2. เพื่อให้ ผู้ เรีย นมีคุณ ธรรมจริย ธรรม คุณ ลั กษณะอันพึ ง ประสงค์ ดำรงชีวิตตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองพัฒนางานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองกับศักยภาพของผู้เรียนและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
7. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืน
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ และ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
3. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ ที่ จ ำเป็ น ตามหลั ก สู ต รมี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
5. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ โรงเรียน
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6. ร้อยละของนักเรีย นผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และ
ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ร้ อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การอบรมและพั ฒ นาตนให้ มี ศั ก ยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. ร้อยละของครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ย ในระดับ 2.5 ขึ้นไป
11. ร้อยละของนั กเรี ยนได้รั บ การพั ฒ นาศักยภาพด้านภาษา ด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
12. ร้อยละของโรงเรียนมีการบริห ารจัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่ก ำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
13. ร้อยละของกลุ่ ม บริหารมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพบรรลุ ตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
14. ร้อยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เข้มแข็งบรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรฐานมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี
15. ร้ อ ยละของสถานศึก ษาการจั ด โครงการ/กิจ กรรม ที่ ส่ งเสริม การจั ดบรรยากาศสิ่ งแวดล้ อ ม
ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
16. ร้อยละของผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
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ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรี ย นตามมาตรฐานสากล
เป็ น ผู้ มี คุณธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลั กษณะอั น พึ งประสงค์ และ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
ป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียน 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
ตามมาตรฐานสากลเพื่อความเป็น
มาตรฐาน การศึกษาและศักยภาพ
เลิศทางวิชาการ พัฒนา คุณลักษณะ เป็นพลโลก
ความเป็นพลโลกให้กับนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลโลกให้กับนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่การแข่งขันระดับสากล

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ สื่อสารได้
อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์และ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตรมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่
ดีมีสุนทรียภาพและลักษณะ นิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา
5. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริม และ
พัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ โรงเรียน
6. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 7 เร่งพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้าง
ศักยภาพความเป็นพลโลก
ให้กับนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาศักยภาพครูให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่เน้นความเป็นสากล
ให้กับนักเรียน

ป้าประสงค์
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาตนให้มี
ศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
พัฒนางานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
5. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่
ตอบสนองกับศักยภาพของผู้เรียน
และ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

8. ร้อยละของครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ย ในระดับ 2.5
11.ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา ศักยภาพ
ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการศึกษาด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วม

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการ
ใช้ภาษาเพื่อการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 11 สนับสนุนผู้บริหารและ
ครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคาร
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างเครือข่ายกับ
สถานที่สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
โรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งใน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการ ประเทศและต่างประเทศ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ป้าประสงค์
6. เพือ่ ให้สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ด้วยหลัก ธรรมาภิบาลเน้นการมี
ส่วนร่วม

7. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่ เข้มแข็งและยั่งยืน

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
12. ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารจัด
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
13. ร้อยละของกลุ่มบริหารมีระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
14. ร้อยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบ ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เข้มแข็ง บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี
15. ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
16. ร้อยละของผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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รายละเอียดงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ได้จัดตั้งงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน หมวดงบอุดหนุนรายหัว
(งบดำเนินงาน , งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน (งบสำรอง ฉุกเฉิน) ,ค่าสาธารณูปโภค , งบลงทุน(งบพัฒนา
โรงเรียน) , โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ) หมวดงบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมวดงบ อุดหนุนค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน และหมวดเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ และ
การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 18,315,685 บาท
(สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ดังนี้
1. ประมาณการรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565
ที่
รายการ
จำนวนเงินทีจ่ ัดสรร (บาท)
หมวด งบอุดหนุนรายหัว (3,473,100 บาท)
1 งบบุคลากร
2 งบดำเนินงาน
440,000
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุสำนักงาน
200,000
-ค่าวัสดุสำนักงาน
-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ (ค่าเดินทางไปราชการ)
40,000
2.3 ค่าซ่อมแซม บำรุงทรัพย์สิน
200,000
3 งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน (งบสำรอง ฉุกเฉิน)
150,000
4 ค่าสาธารณูปโภค
1,044,000
4.1 ค่าไฟฟ้า
600,000
4.2 ค่าประปา
360,000
4.3 ค่าโทรศัพท์
12,000
4.4 ค่าอินเตอร์เน็ต
36,000
4.5 ค่าน้ำมันเชิงเพลิง
36,000
5 งบลงทุน
50,000
งบพัฒนาโรงเรียน
50,000
รวมประมาณรายจ่าย รายการที่ 1 - 5
1,684,000 (48.49%)
6 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1,789,100 (51.51%)
รวมเป็นเงิน
3,473,100

22
จำนวนเงินที่
จัดสรร (บาท)
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1,789,100
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานวิชาการ
1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
72,000
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (จัดซื้อ วัสดุ สื่อ สอน สอบ)
524,000
3 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
80,000
4 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
40,000
5 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEC
10,000
6 โครงการ STEM EDUCATION
20,000
7 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (PEER ENGLISH
10,000
CENTER, CEFR)
8 โครงการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการอ่าน
20,000
การคิด และการเขียน
9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5,000
10 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และความเป็นเลิศทางวิชาการ
73,100
11 โครงการห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
30,000
12 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
10,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13 โครงการห้องเรียนภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10,000
14 โครงการห้องเรียนอาชีพและเทคโนโลยี
10,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15 โครงการห้องเรียน ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ
150,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนงานบริหารทั่วไป
16 โครงการบริหารกิจการนักเรียน
5,000
17 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
10,000
และค่านิยมหลัก 12 ประการ
18 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
20,000
19 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
10,000
ที่

รายการ
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ที่
รายการ
จำนวนเงินทีจ่ ัดสรร (บาท)
หมวด งบอุดหนุนรายหัว (3,473,100 บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงานวิชาการ
20 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
5,000
แผนงานบุคลากร
21 โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสากล
แผนงานวิชาการ
22 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
10,000
23 โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
40,000
แผนงานบริหารทั่วไป
24 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการรับนักเรียน
10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
แผนงานวิชาการ
25 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10,000
26 โครงการนิเทศภายใน
5,000
แผนงานงบประมาณ
27 โครงการนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
20,000
แผนงานบริหารทั่วไป
28 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
10,000
29 โครงการต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
20,000
30 โครงการยุวฑูตความดี
10,000
31 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
140,000
32 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมี
40,000
ส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แผนงานบริหารทั่วไป
33 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
100,000
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ที่
รายการ
จำนวนเงินทีจ่ ัดสรร (บาท)
หมวด งบอุดหนุนรายหัว (3,473,100 บาท)
34 โครงการสืบฮีต ตามรอยประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา 111
150,000
ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และกิจกรรมวันสำคัญ
35 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
10,000
หมวดงบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (833,920 บาท)
36 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(833,920)
1. รด.น้อย
5,000
2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
100,000
3. กิจกรรมคุณธรรม
10,000
4. กิจกรรม ICT
250,000
5. กิจกรรมวิชาการ/ชุมนุม/ชมรม
196,000
6. กิจกรรมทัศนศึกษา
- อนุบาล (128 คน)
6,400
- ประถมศึกษา (ป.1-ป.5) (826)
82,600
- ประถมศึกษา (ป.6) (144 คน)
17,280
- มัธยมศึกษาตอนต้น (356)
156,640
7. กิจกรรมแนะแนว
10,000
หมวดงบ อุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน (1,964,065 บาท)
37 โครงการอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ
(1,964,065)
นักเรียน
1. งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
1,005,935
2. งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน
391,910
3. งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
566,220
หมวดเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ (12,044,600 บาท)
38 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
4,611,600
39 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร MEP
3,600,000
40 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร IEC
1,800,000
41 โครงการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (บุคลากรสนับสนุน)
1,833,000
42 โครงการบริหารเงินรายได้สถานศึกษา(รายได้อื่นๆ)
200,000
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน
18,315,685
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โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้แยกงบดำเนินงานและจัดทำโครงการ ตามยุทธศาสตร์ 1-5 , ตามงบประมาณรายจ่ายโครงการเรียนดี เรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ 15 ปี และตามงบประมาณรายจ่ ายหมวดเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จำนวน 16,631,685 บาท (สิบหกล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบอุดหนุนรายหัว ตามยุทธศาสตร์ 1-5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
รายได้สถานศึกษา
หมายเหตุ/
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บำรุงการศึกษาบำรุงการศึกษา
รายหัว
15 ปี
เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
1.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ตลอดปีการศึกษา
72,000
ครูเยาวเรศ
-กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน(บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย)
-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- 23-27 พ.ค.2565 (524,000)
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ สื่อ สอน สอบ (ประถม/มัธยม) - 14-18 พ.ย.2565 324,000
ครูชัญชนา
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน (อุปกรณ์การศึกษา)
200,000
ครูเรวัฒน์
3. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ตลอดปีการศึกษา
80,000
รองฯ สุรีพร
(OBECQA)
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โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
-กิจกรรมค่าย MEP
-แข่งทักษะ MEP
5. โครงการห้องเรียนพิเศษ IEC
6. โครงการ STEM EDUCATION
7. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ (PEER CENTER, CEFR)
8. โครงการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการอ่าน
การคิด และการเขียน
9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
11. โครงการห้องสมุด และ
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
12. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตลอดปีการศึกษา

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
หมายเหตุ/
อุดหนุน เรียนฟรี
ผู้รับผิดชอบ
บำรุงการศึกษาบำรุงการศึกษา
รายหัว
15 ปี
เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
40,000
ครูนุชรี

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

10,000
20,000

-

-

-

-

-

11-20 ม.ค.2566
6-10 มิ.ย.2565
19-23 มิ.ย.2565
20 มิ.ย.256528 ก.พ.2566
13-30 มิ.ย.256520-24 ก.พ.2566
ตลอดปีการศึกษา

10,000

-

-

-

-

-

ครูจีรนันท์
ครูอารยา
ครูนุชรี
ครูชัญชนา

20,000

-

-

-

-

ครูเตรียมใจ

5,000

-

-

-

-

ครูชัญชนา

73,100

-

-

-

-

ครูศิรินภา

30,000

-

-

-

-

-

ตลอดปีการศึกษา

ครูอารยา
10,000

-

-

-

-

-
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โครงการ/กิจกรรม
13. โครงการห้องเรียนภาษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14. โครงการห้องเรียนอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
15. โครงการห้องเรียน ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา
และนันทนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียน
-กิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางการกีฬา
16. โครงการบริหารกิจการนักเรียน
17. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก
12 ประการ
18. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
19. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
มิ.ย.2565ก.พ.2566
ตลอดปีการศึกษา

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
หมายเหตุ/
อุดหนุน เรียนฟรี
ผู้รับผิดชอบ
บำรุงการศึกษาบำรุงการศึกษา
รายหัว
15 ปี
เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
ครูนุชรี
10,000
ครูธิดารัตน์
10,000
150,000
ครูธีรศักดิ์

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

5,000
10,000

-

-

-

-

-

ครูจิราภรณ์
ครูนราวิชญ์

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

20,000

-

-

-

-

-

ครูสุภารัตน์
ครูธีรศักดิ์

10,000

-

-

-

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

20. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดปีการศึกษา
การจัดการเรียนรู้
21. โครงการพั ฒ นาบุ คลากรตามเกณฑ์ มาตรฐาน 24-25 ก.ย.2565
วิชาชีพ

แหล่งงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
หมายเหตุ/
อุดหนุน เรียนฟรี
ผู้รับผิดชอบ
บำรุงการศึกษา บำรุงการศึกษา
รายหัว
15 ปี
เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
ครูชัญชนา
5,000
ครูชฎาพร
100,000
-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล
แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
รายได้สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี
ดำเนินการ
บำรุงการศึกษา บำรุง
รายหัว
15 ปี
เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
การศึกษา IEC
22. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
10,000
23. โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
40,000
24. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการ ตลอดปีการศึกษา
รับนักเรียน
10,000

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
ครูชัญชนา
ครูจุลจำนงค์
ครูเยาวเรศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
รายได้สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน
เรียนฟรี
ดำเนินการ
บำรุงการศึกษา บำรุงการศึกษา
รายหัว
15 ปี
เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
25. โครงการประกันคุณภาพภายใน
ตลอดปีการศึกษา
สถานศึกษา
10,000
26. โครงการนิเทศภายใน
ตลอดปีการศึกษา
5,000
27. โครงการนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ 1-13 พ.ค.2565 ,
ประจำปี
28-30 มี.ค.2565
20,000
28. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ตลอดปีการศึกษา
สถานศึกษา
10,000
29. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ตลอดปีการศึกษา
20,000
30. โครงการยุวทูตความดี
ตลอดปีการศึกษา
10,000
31. โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
ตลอดปีการศึกษา
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
140,000
32 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
ตลอดปีการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
40,000
-

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
ครูกระแส
สินธ์
ครูวิกาญดา
ครูทิพวรรณ์
ครูดวงพร
ครูประจวบ
รองฯ สุรีพร
ครูชฎาพร
หัวหน้างาน
บริหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
รายได้สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน
เรียนฟรี
ดำเนินการ
บำรุงการศึกษา บำรุง
รายหัว
15 ปี
เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
การศึกษา IEC
33. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ตลอดปีการศึกษา
100,000
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
-กิจกรรมบริการจัดการขยะ
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-กิจกรรมวิทยากรภายนอก
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
34. โครงการสืบฮีต ตามรอยประวัติศาสตร์
ตลอดปีการศึกษา
150,000
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา 111 ปี โรงเรียนบ้าน
แม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และกิจกรรม
วันสำคัญ
-กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
-กิจกรรม 111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียง
แสนประชานุสาสน์)
35. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
ตลอดปีการศึกษา
10,000
รวมงบอุดหนุนรายหัว
1,789,100
-

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
ครูนราวิชญ์

ครูนราวิชญ์
ว่าที่ รต.สุธีร์

ครูเยาวเรศ
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2. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายโครงการเรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ 15 ปี
แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
รายได้สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน
เรียนฟรี
ดำเนินการ
บำรุงการศึกษา บำรุงการศึกษา
รายหัว
15 ปี
เงินระดมฯ อื่น ๆ
MEP
IEC
36.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตลอดปีการศึกษา
(833,920)
36.1 รด.น้อย
5,000
36.2 ลูกเสือ – เนตรนารี
100,000
36.3 กิจกรรมคุณธรรม/
10,000
จิตอาสา/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
36.4 กิจกรรม ICT
250,000
36.5 กิจกรรมวิชาการ/ชุมนุม/ชมรม
196,000
36.6 กิจกรรมทัศนศึกษา
262,920
36.7 กิจกรรมแนะแนว
10,000
37. โครงการอุ ด หนุ น ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น
เม.ย.2565(1,964,065 )
อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
31 มี.ค.2566
37.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
566,220
37.2 ค่าหนังสือเรียน
1,005,935
37.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
391,910
รวมงบเรียนฟรี 15 ปี
2,797,985
-

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ รต.สุธีร์
ครูเยาวเรศ
ว่าที่ รต.สุธีร์
ครูชลินรัตน์
ครูเรวัฒน์,โต้ง
ครูชัญชนา
หน.สายชั้น
ครูรัติกาล
ครูกันต์ฤทัย
ครูกันต์ฤทัย
ครูเรวัฒน์
ครูกันต์ฤทัย
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3. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ
แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา
รายได้สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี
ดำเนินการ
บำรุงการศึกษา บำรุงการศึกษา
รายหัว
15 ปี
เงินระดมฯ
MEP
IEC
38. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา
39.โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการ ตลอดปีการศึกษา
3,600,000
เรียนการสอนหลักสูตร MEP
-จ้างบุคลากรชาวต่างชาติสอนภาษา
ห้องเรียน MEP
40.โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการ ตลอดปีการศึกษา
เรียนการสอนหลักสูตร IEC
-จ้างบุคลากรชาวต่างชาติสอนภาษา
ห้องเรียน MEP
41.โครงการเสริมประสิทธิภาพการเรียน ตลอดปีการศึกษา
การสอน (บุคลากรสนับสนุน)
42.โครงการบริหารเงินรายได้สถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา
(เงินรายได้อื่นๆ)
รวมค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ

อื่น ๆ

4,611,600 ครูรัตนา
ครูกันต์ฤทัย,
ครูชฎาพร

-

-

-

1,800,000

-

-

-

-

-

-

1,833,000

-

-

-

3,600,000

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ

ครูกันต์ฤทัย,
ครูชฎาพร

ครูกันต์ฤทัย,
ครูชฎาพร
200,000 ครูกันต์ฤทัย

1,800,000 1,833,000 4,811,600
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ส่วนที่ 3
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2565) สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
ดำเนินการ
ที่
รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย
คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ไปแล้ว(%)
งบอุดหนุนรายหัว (3,473,100 บาท)
1. งบดำเนินงาน
440,000
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุสำนักงาน
200,000
-ค่าวัสดุสำนักงาน
130,000
58,975.00
71,025.00
45.37
-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
70,000
70,000.00
0.00
100.00
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ (ค่าเดินทางไปราชการ)
40,000
11,422.00
28,578.00
28.56
2.3 ค่าซ่อมแซม บำรุงทรัพย์สิน
200,000
65,525.00 134,475.00
32.76
2. งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน (งบสำรอง ฉุกเฉิน)
150,000
93,500.00
56,500.00
62.33
3. ค่าสาธารณูปโภค
1,044,000
3.1 ค่าไฟฟ้า
600,000 248,221.00 351,779.00
41.37
3.2 ค่าน้ำประปา
360,000
39,750.00 320,250.00
11.04
3.3 ค่าโทรศัพท์
12,000
1,109.00
10,891.00
9.24
3.4 ค่าอินเทอร์เน็ต
36,000
13,329.00
22,671.00
37.03
3.5 ค่าเชื้อเพลิง
36,000
4,900.00
31,100.00
13.61
4. งบพัฒนาโรงเรียน
50,000
39,310.00
10,690.00
78.62
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ที่

รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ดำเนินการ
ไปแล้ว(%)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1,789,100
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานวิชาการ
1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
72,000
18,000
54,000
25.00 ครูเยาวเรศ
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (จัดซื้อ วัสดุ สื่อ
ครูชัญชนา
สอน สอบ)
524,000
154,640
369,360
29.51 ครูเรวัฒน์
3 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
(OBECQA)
80,000
80,000.00
0.00
100.00 รองฯ สุรีพร
4 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
40,000
0.00
40,000
0.00
ครูนุชรี
5 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEC
10,000
0.00
10,000
0.00 ครูจีรนันท์
6 โครงการ STEM EDUCATION
20,000
13,300
6,700
66.50 ครูอารยา
7 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา อังกฤษ
(PEER ENGLISH CENTER, CEFR)
10,000
5,000.00
5,000.00
50.00
ครูนุชรี
8 โครงการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการอ่าน การคิด
และการเขียน
20,000
10,000.00
10,000.00
50.00 ครูชัญชนา
9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5,000
0.00
5,000.00
0.00 ครูเตรียมใจ
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ที่

รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ

10 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และความเป็นเลิศทางวิชาการ
11 โครงการห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
12 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13 โครงการห้องเรียนภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14 โครงการห้องเรียนอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15 โครงการห้องเรียน ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนงานบริหารทั่วไป
16 โครงการบริหารกิจการนักเรียน
17 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
18 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
19 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

งบประมาณที่ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ไปแล้ว(%)
73,100.00
0.00 ครูชัญชนา
30,000.00
0.00 ครูศริ ินภา

คงเหลือ

73,100
30,000

0.00
0.00

10,000
10,000

5,200.00
0.00

4,800
10,000

52.00
0.00

ครูอารยา
ครูนุชรี

10,000

0.00

10,000

0.00

ครูธิดารัตน์

150,000

46,550

103,450

31.03

ครูธีรศักดิ์

5,000

0.00

5,000.00

0.00

ครูจิราภรณ์

10,000
20,000
10,000

10,000.00
0.00
0.00

0.00
20,000.00
10,000.00

100.00
0.00
0.00

ครูนราวิชญ์
ครูสุภารัตน์
ครูธีรศักดิ์

หมายเหตุ

36

ที่

รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงานวิชาการ
20 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้
5,000
0.00
5,000.00
แผนงานบุคลากร
21 โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
100,000
0.00 100,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล
แผนงานวิชาการ
22 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
10,000
0.00
10,000.00
23 โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
40,000
0.00
40,000.00
แผนงานบริหารทั่วไป
24 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการรับนักเรียน
10,000
0.00
10,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
แผนงานวิชาการ
25 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10,000
0.00
10,000.00
26 โครงการนิเทศภายใน
5,000
1,080.00
3,920.00

ดำเนินการไป
แล้ว(%)

ผู้รับผิดชอบ

0.00

ครูชัญชนา

0.00

ครูชฎาพร

0.00 ครูชัญชนา
0.00 ครูจุลจำนงค์
0.00

ครูเยาวเรศ

0.00 ครูกระแสสินธ์
21.60 ครูวิกาญดา

หมายเหตุ
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ที่

รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงานงบประมาณ
27 โครงการนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
20,000
0.00
20,000.00
แแผนงานบริหารทั่วไป
28 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
10,000
0.00
10,000.00
29 โครงการต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
20,000
1,680.00
18,320.00
30 โครงการยุวฑูตความดี
10,000
0.00
10,000.00
31 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
140,000
86,118.95
53,881.05
32 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
40,000
0.00
40,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
33 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
100,000
100,000.00
0.00
34 โครงการสืบฮีต ตามรอยประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา 111 ปี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุ
สาสน์) และกิจกรรมวันสำคัญ
150,000
50,000.00 100,000.00
35 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
10,000
6,820.00
3,180.00

ดำเนินการไป
แล้ว(%)

ผู้รับผิดชอบ

0.00

ครูทิพวรรณ์

0.00
8.40
0.00
61.51
0.00

ครูดวงพร
ครูประจวบ
รองฯ สุรีพร
ครูชฎาพร
หัวหน้างาน
บริหาร

100.00

ครูนราวิชญ์

ครูนราวิชญ์
33.33 ว่าที่ รต.สุธีร์
68.20 ครูเยาวเรศ

หมายเหตุ

38

ที่

รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ

หมวดงบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (833,920 บาท)
36 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. รด.น้อย
2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
3. กิจกรรมคุณธรรม
4. กิจกรรม ICT
5. กิจกรรมวิชาการ/ชุมนุม/ชมรม
6. กิจกรรมทัศนศึกษา
- อนุบาล (128 คน)
- ประถมศึกษา (ป.1-ป.5) (826)
- ประถมศึกษา (ป.6) (144 คน)
- มัธยมศึกษาตอนต้น (356)
7. กิจกรรมแนะแนว

งบประมาณที่ตั้งไว้

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ดำเนินการไป
แล้ว(%)

ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ รต.สุธีร์
ครูเยาวเรศ
ว่าที่ รต.สุธีร์
ครูชลินรัตน์
ครูเรวัฒน์,โต้ง
ครูชัญชนา
หน.สายชั้น

(833,920)
5,000
100,000
10,000
250,000
196,000

0.00
0.00
0.00
0.00
29,197.00

5,000.00
100,000.00
10,000.00
250,000.00
166,803.00

0.00
0.00
0.00
0.00
14.90

6,400
82,600
17,280
156,640
10,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6,400.00
82,600.00
17,280.00
156,640.00
10,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ครูรัติกาล

หมายเหตุ
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ที่

รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

เบิกจ่าย

คงเหลือ

หมวดงบ อุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน (1,964,065 บาท)
37 โครงการอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ
(1,964,065)
เครื่องแบบนักเรียน
1. งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
1,005,935 1,039,280.00 -33,345.00
2. งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน
391,910 276,575.00 115,335.00
3. งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
566,220 545,460.00
20,760.00
หมวดงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายได้อื่น ๆ (12,044,600 บาท)
38 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
4,611,600 1,589,910.00 3,021,690.00
39 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตร MEP
3,600,000 881,060.00 2,718,940.00
40 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตร IEC
1,800,000 215,450.00 1,584,550.00
41 โครงการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (บุคลากร
สนับสนุน)
1,833,000 708,480.00 1,124,520.00
42 โครงการบริหารเงินรายได้สถานศึกษา(รายได้อื่นๆ)
200,000
80,167.00 119,833.00
รวม
18,315,685 6,595,009.00 11,720,676.00

ดำเนินการไป
แล้ว(%)

100.00
70.57
96.33
34.48
24.47
11.97
38.65
40.08
36.01

ผู้รับผิดชอบ

ครูกันต์ฤทัย
ครูกันต์ฤทัย
ครูเรวัฒน์
ครูกันต์ฤทัย
ครูรัตนา
ครูกันต์ฤทัย,
ครูชฎาพร
ครูกันต์ฤทัย,
ครูชฎาพร
ครูกันต์ฤทัย,
ครูชฎาพร
ครูกนั ต์ฤทัย

หมายเหตุ

