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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ

ก2

คานา
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์ ) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ได้จัดทาแผนการใช้งบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานและ
ขับเคลื่อนการ บริหารจัดการการศึกษา โดยมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์กลยุทธ์
จุดเน้น โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) , แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) , นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) , นโยบายรัฐบาล , นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

งานนโยบายและแผนงาน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
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สารบัญ
หน้า
คานา
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ตาบลแม่จัน
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษา และเป็นแหล่งที่ชุมชนมาใช้บริการด้านต่าง ๆ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์กลางเผยแพร่งานวิชาการอีกด้วย มีชุมชนในเขตร่วมบริการ รวม 10 หมู่บ้าน
2.เขตบริการทางการศึกษา
มีนักเรียนในเขตบริการ จานวน 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านร้อง
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสุพิศ สุรินทร์แปง
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
หมู่ที่ 2 บ้านแม่จัน
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชัยฤทธิ์ อภิขจรทรัพย์
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
หมู่ที่ 3 ชุมชนแม่จันตลาด
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายบุญช่วย ชัยพรม
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย
หมู่ที่ 4 ชุมชนเด่นป่าสัก
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสายฝน พ่วงเงิน
ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย
หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านปงตอง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายณรงค์ วงศ์แหวน
ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียงหวาย
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอานาจ ใจมูล
ประชาชน ส่วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกรรม
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านเหมืองฮ่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางกรรณิการ์ เทพโพธา
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านศาลา
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุรพล คุณยศยิ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
หมู่ที่ 11 บ้านปงอ้อ
กานันตาบลแม่จัน นายดวงแสง มูลกาศ
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม
หมู่ที่ 12 บ้านสันมงคล
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจานอง ภิระบัน
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร
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นอกเขตบริการทางการศึกษา
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแว่น
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้
หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจาริก
หมู่ที่ 14 บ้านจอป่าคา

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมจิตร อารียะ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายผดุงไท ศรีโลต่วน
ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายคมสัน ศรีเจริญพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอาจู ยอแจะ

3.ข้อมูลครู บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2563
3.1 ข้อมูลจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
ข้อมูลระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
นอกระบบประถม
นอกระบบมัธยม
รวม
รวมทั้งหมด

จานวน
ห้องเรียน
1
2
3
6
5
5
5
5
5
5
30
4
3
3
10
45

ชาย
14
31
36
81
78
84
81
86
73
88
490
84
85
65
234
805

จานวนนักเรียน
หญิง
16
29
34
79
82
92
70
91
72
72
479
76
55
60
191
749

รวม
30
60
70
160
160
176
151
177
145
160
969
160
140
125
425
1,554

หมายเหตุ
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3.2 ข้อมูลบุคลากร อัตรากาลัง
- ข้อมูลจานวนบุคลากรในโรงเรียน
ประเภท
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
-ข้อมูลครูจาแนกตามเพศ

จานวนอัตรา
66
2
19
16
1
12
116

หมายเหตุ
จานวนอัตราข้าราชการครู
รวมครูช่วยราชการ

เพศ

สถานภาพ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยสถานศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครู คศ. 1
ครู คศ. 2
ครู คศ. 3
รวม
-ข้อมูลครูจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ชาย
1
3
3
3
10

หญิง
1
2
14
13
25
56

รวม
1
1
5
17
16
24
66

วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ผู้อานวยการสถานศึกษา
1
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
1
ครูผู้ช่วย
5
ครู คศ. 1
14
3
ครู คศ. 2
7
9
ครู คศ. 3
16
8
รวม
42
22
สถานภาพ

3.3 ข้อมูลบุคลากรอื่น
-วิทยากรภายนอก

จานวน 1 คน

รวม
1
1
5
17
16
24
66
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4. ข้อมูลทรัพยากรอื่น
4.1 แผนผังสถานศึกษา
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4.2 ข้อมูลอาคารสถานที่
1. อาคารเรียนแบบมาตรฐาน
1.1 แบบ ป.3ก ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
1
1.2 แบบ ชร.014 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
1
1.3 แบบ อจ.017 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
1
1.4 แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน
1
1.5 แบบชร.01 จานวน 8 ห้องเรียน
1
1.6 แบบ 318 ล / 55 – ข เขตแผ่นดินไหว 4 ชั้น 18 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง
1
2. อาคารเรียน (สร้างเอง , บริจาค)
2.1 อาคารเรียน ICT
1
2.2 อาคารทักษะ BMC yello house
1
3. อาคารประกอบตามมาตรฐาน
3.1 หอประชุม สปช. 206/26
1
3.2 ป้อมยาม
1
3.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)
1
3.5 โรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล./27 พิเศษ
ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา
1
4. อาคารประกอบ (สร้างเอง, บริจาค)
4.1 ห้องพยาบาล
1
4.2 ศาลา
2
4.3 ศาลาห้องพักครู
1
5. ส้วมแบบมาตรฐาน
5.1 นักเรียนชาย สปช. 601/26
13
5.2 นักเรียนหญิง สปช. 601/26
14
5.3 ครูชาย
1
5.4. ครูหญิง
1
5.5 นักเรียนชาย สปช.
5
5.6. นักเรียนหญิง สปช.
5
5.5 อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
1
6. ส้วม (สร้างเอง, บริจาค)
6.1 นักเรียนชาย
แบบ ททบ.5
4
6.2 นักเรียนหญิง แบบ ททบ.5
6

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
แห่ง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
หลัง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
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6.3 ครูชาย
3
6.4 ครูหญิง
4
6.5 ครู
3
7. ห้องสมุด
1
8. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
3
9. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
1
10. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2
10.1 วิทย์ทั่วไป (ประถมศึกษา)
1
10.2 วิทย์ทั่วไป (มัธยมศึกษาตอนต้น)
1
ห้อง
11. แหล่งประกอบการอื่น
11.1 ภายในโรงเรียน
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
- ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- ห้องสมุด
- ห้องดนตรี
- บริเวณสนามโรงเรียน
- สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
- สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1/42
- ห้องการจัดการความรู้ K M
- สนามกีฬาอเนกประสงค์
- สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท
- ป้ายโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) หลังเสาร์ธง
- ป้ายจุดเช็คอิน หน้าหอประชุมราชพฤกษ์
11.2 ภายนอกโรงเรียน
- ห้องสมุดประชาชน
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ศูนย์หัตถกรรมงานฝีมือดอยตุง
- วัดกาสา, วัดศรีบุญเรือง, วัดบ้านสัน
- ที่ว่าการอาเภอ
- ที่ทาการไปรษณีย์แม่จัน

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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-

ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ อาเภอพาน
ธนาคาร
ค่ายกองร้อย ตชด. 327 อ.แม่จัน
ศูนย์การศึกษาอาเซียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิสัยทัศน์
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
พันธกิจ
1. การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และ
ทักษะปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้านาฏลีลา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและไทยล้านนา
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงกาหนด
กลยุทธ์ การดาเนินงานที่สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2562
และสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทย
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
จุดเน้นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน - นักเรียนร้อยละ 71-100 สามารถอ่าน เขียน และสื่อสาร
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ สพฐ.
2) นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด - นักเรียนร้อยละ 71-100 ของห้องเรียน MEP ใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
ในการแนะนาตนเอง สถานศึกษาและสนทนาง่ายๆได้ ในระดับ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
ดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ CEFR
3) นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม - นักเรียนร้อยละ 71-100 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
4) นักเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
แนะนาตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ในระดับผ่าน
สารสนเทศและการสื่อสาร
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
- นักเรียนร้อยละ 71-100 สามารถคิดคานวณได้ ในระดับผ่าน
หลักสูตรสถานศึกษา
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดี - นักเรียนร้อยละ 71-100 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
ของผู้เรียนต่องานอาชีพ
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป
-นักเรียนร้อยละ 71-100 ขึ้นไป มีความรู้และมีทักษะพื้นฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่างน้อยคนละ 1
ชิ้นต่อปีการศึกษา

แนวทางการดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
พัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
ช่วยพัฒนาทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
ช่วยพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้น
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
พัฒนาด้านความรู้ทักษะ เจตคติที่ดีของผู้เรียนต่องาน
อาชีพ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-นักเรียนร้อยละ 71-100 ขึ้นไป มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน
- นักเรียนร้อยละ 61-70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ 3 ขึ้นไป
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียนสูง
กว่าระดับประเทศ
-นักเรียนร้อยละ 71-100 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

แนวทางการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทย
จุดเน้นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
- นักเรียนร้อยละ 71-100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สถานศึกษากาหนด
ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ในระดับดี ขึ้นไป
2) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
- นักเรียนร้อยละ 71-100 มีพฤติกรรมแสดงออกถึง
3) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ในระดับดีขึ้นไป
และหลากหลาย
- นักเรียนร้อยละ 71-100 มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
4) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
- นักเรียนร้อยละ 71-100 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ระหว่างบุคคล เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็น
สมาชิกที่ดีในสังคม
- นักเรียนร้อยละ 71-100 มีมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

แนวทางการดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
ทาให้ผู้เรียนมีมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด มีความรักภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการที่
ทาให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดทาโครงการ
ส่งเสริมด้านสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมของนักเรียน
ให้ดีขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
จุดเน้นกลยุทธ์
1) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้โดยเท่าเทียม
กัน
2) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
3) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โครงการกลางวันนักเรียน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน
4) นักเรียนได้รับสิทธิในการรับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 71-100 สามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนได้โดยเท่าเทียมกัน
- นักเรียนร้อยละ 71-100 ได้รับการอุดหนุนตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
- นักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ร้อยละ
71-100 ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการ
กลางวันนักเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- นักเรียนร้อยละ 71-100 ได้รับการอุดหนุนโครงการ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางการดาเนินงาน
- จัดทาโครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ
- จัดทาโครงการรับการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก
เทศบาลตาบลแม่จัน อย่างต่อเนื่อง
- จัดทาโครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง - ร้อยละ 71-100 ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิต ประจาวันได้ กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดย
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ ปฏิบัติจริงผ่าน การทาโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติ
เอื้อต่อการเรียนรู้
ในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับ
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ
- ร้อยละ 71-100 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับสาระที่สอน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อน
สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของนักเรียน
- ร้อยละ 71-100 ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และนาสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการเรียน
ของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกาหนดแนว
ทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็น ระบบ

แนวทางการดาเนินงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง
ทั้งการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการศึกษา
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานที่ปฏิบัติในหน้าที่อื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดเวที เสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสายชั้น
ทั้งโรงเรียนหรือกลุ่มย่อย อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุน ให้ขวัญกาลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย
ความเต็มใจและเต็มความสามารถ จนประสบผลสาเร็จ
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา อยู่
สม่าเสมอ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 71-100 ของครูทุกคนมีแผนการวัดและ
ประเมินนักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการ
กาหนดสัดส่วนคะแนน จานวน ชิ้นงานและพฤติกรรม
นักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของ
นักเรียนและนาผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร
- ร้อยละ 71-100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครู
มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ แสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนอย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง
- ร้อยละ 71-100 ครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหา
นักเรียนเป็นประจา ทุกสัปดาห์

แนวทางการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ - โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดชัดเจน
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3)ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
- โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและจัดการ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ คุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน อย่างเป็นระบบสามารถ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ตรวจสอบปรับปรุง เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่าง
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ - โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
ทางวิชาชีพ
โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและผู้เรียน
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
และมีแผนพัฒนาวิชาการที่คานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุก
คูณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
- ครูและบุคลากรร้อยละ 71-100 มีการประชุมทางวิชาการ/
สนับสนุน
การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
การศึกษา โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
ระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และ
แสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า
50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

แนวทางการดาเนินงาน
- ประชุม วางแผน ดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ และ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
- ประชุม วางแผน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรร่วมกับทุก
ฝ่าย รวมทั้งจัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตร อย่าง
ต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา
หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทาโครงการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ภายใน
ภายนอกโรงเรียน อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง
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จุดเน้นกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แนวทางการดาเนินงาน
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทาโครงการพัฒนาด้าน
เอื้อต่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการ เพียงพอ
และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และเข้าถึงง่าย
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ เรียนอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และ
เข้าถึงง่าย
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ได้จัดตั้งงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบบริหารทั่วไป
งบฉุกเฉิน งบพัฒนาโรงเรียน งบดาเนินงาน ตามกลยุทธ์ที่ 1-5 และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 17,916,950 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหก
พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้
แหล่งงบประมาณ
แผนการใช้
ที่
จ่ายเงิน
รายหัว
เรียนฟรี ระดมฯเพื่อ สนับสนุน สนับสนุนอื่น หมายเหตุ
งาน / โครงการ
15 ปี
การศึกษา การศึกษา
1 งบบริหารทั่วไป
1.1 ค่าไฟฟ้า
516,081
1.2 ค่าน้าประปา
309,649
1.3 ค่าโทรศัพท์
103,216
1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต
51,608
1.5 ค่าเชื้อเพลิง
51,608
รวม
1,032,162
2 งบฉุกเฉิน
344,054
- งบฉุกเฉิน เขียน
โครงการไว้
ในกลยุทธ์ที่ 5
3 งบพัฒนาโรงเรียน
150,000
- งบพัฒนา
โรงเรียนเขียน
โครงการไว้
ในกลยุทธ์ที่ 5
4 งบดาเนินงาน
1,914,324 3,033,310 2,468,100 4,009,000 4,966,000
4.1 กลยุทธ์ที่ 1
790,000 245,000
485,800
249,324 727,128
4.2 กลยุทธ์ที่ 2

(กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)
45,000
(โครงการ)
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แผนการใช้
ที่
จ่ายเงิน
งาน / โครงการ
4.3 กลยุทธ์ที่ 3

4.4 กลยุทธ์ที่ 4

แหล่งงบประมาณ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ระดมฯเพื่อ สนับสนุน สนับสนุนอื่น หมายเหตุ
ปี
การศึกษา การศึกษา
49,000 2,016,182
- 4,516,000
( หนังสือ,
(อาหารกลางวัน)
อุปกรณ์,
330,000
เครื่องแบบ )
(ปัจจัย นร.
ยากจน)
136,000
- 2,468,100 3,433,200
(จ้างครูพี่เลี้ยง,
บุคลากร
ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา)

4.5 กลยุทธ์ที่ 5
รวมสุทธิ
รวมทั้งหมด

(จ้างครูต่างชาติ,
ครูผู้มคี วาม
เชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะ)

690,000
90,000
3,440,540 3,033,310 2,468,100 4,009,000
17,916,950

120,000
4,966,000
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โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้แยกงบดาเนินงานและจัดทาโครงการ ตามกลยุทธ์
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 16,390,734 บาท
(สิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

1 โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผลการศึกษา
- กิจกรรมวัดผล ประเมินผล ,school mis ,
เอกสารปพ.
2 โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ,
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนหลวง
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร MEP
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร IEC
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร อนุบาล 3 ขวบ
3 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- กิจกรรม O-NET
- กิจกรรม ระบบการทดสอบกลาง ของ สพฐ
- กิจกรรม NT
- กิจกรรม อ่านออกเขียนได้
4 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
-กิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาจีน
-กิจกรรม โดเรม่อน , to be number one
-กิจกรรม เด็กดีศรีแม่จัน
-กิจกรรม open house
-กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แหล่งงบประมาณ
เรียนฟรี ระดมฯ สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
รายหัว
15 ปี การศึกษา การศึกษา อื่น

30,000
ศุจินันท์
30,000

5,000
4,000
4,000
4,000
10,000
20,000
5,000
20,000
5,000
10,000
5,000
30,000
200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

17,000
ชัญชนา

55,000
ชัญชนา

250,000
นุชรี
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ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
-กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้มงุ่ สู่โครงงาน
-กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
-กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
6 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนครูชาวต่างชาติ
( 8 คน)
-กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา(50 คน)
-กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา (24 คน)
7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
-กิจกรรม MEP openmind ป.6
-กิจกรรม ทัศนศึกษา MEP ป.5
-กิจกรรม ทัศนศึกษา IEC ป.5
-กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ MEP ป.2-6
-กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ IEC ป.2-6
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิชาการ
และแข่งทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับโรงเรียน
เครือข่ายและนอกสังกัด (MEP)
-กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาหนังสือ แบบเรียน
แบบฝึกหัดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP)
- กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ MEP
-กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา และซ่อมบารุงครุภัณฑ์
สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง MEP

แหล่งงบประมาณ
รายหัว

เรียนฟรี ระดมฯ สนับสนุน สนับ หมายเหตุ
15 ปี การศึกษา การศึกษา สนุนอื่น

30,000 30,000 - 50,000

-

-

-

110,000
สิริภัทร

328,000
ชัญชนา
32,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

96,000

-

-

-

-

-

40,000
-

-

50,000
50,000
50,000
41,300

-

-

-

-

90,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

69,000

-

-

-

-

50,000

-

525,800
ปราชญา
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ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

แหล่งงบประมาณ
รายหัว

เรียนฟรี ระดมฯ สนับสนุน สนับ หมายเหตุ
15 ปี การศึกษา การศึกษา สนุนอื่น

-กิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
8 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
- กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ บันทึก
รักการอ่าน
20,000
- กิจกรรม ห้องสมุดอาเซียน+วันอาเซียน
10,000
- กิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิต
20,000
9 โครงการ STEM EDUCATION
- กิจกรรม STEM สายชั้น
10,000
- กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์
25,000
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
- กิจกรรม ค่ายทักษะวิชาชีพ
20,000
10 โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
- กิจกรรมอบรมนักเรียนด้าน ICT / วิทยุ
- 100,000
ออนไลน์/วารสารโรงเรียน
รวมงบประมาณ

790,000 245,000

-

35,500

50,000
ศิรินภา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,000
ธิดารัตน์

100,000
เรวัฒน์
-

-

-

-

485,800

-

1,520,800
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทย

ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ
-กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
-กิจกรรม วันคริสต์มาส
-กิจกรรม วันภาษาไทย+วันสุนทรภู่
-กิจกรรม วันตรุษจีน
-กิจกรรม สานฝันวันสาเร็จการศึกษา
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
-กิจกรรม วันสาคัญ
- กิจกรรมทาบุญตักบาตร
- กิจกรรมใส่บาตรในช่วงเข้าพรรษา
- กิจกรรมหลักธรรม สุภาษิต คาคม ในโรงเรียน
- กิจกรรมมารยาทไทยในโรงเรียน
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรม เข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี
-กิจกรรม ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระ
-กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม
-กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้
-กิจกรรม บริการด้าน ICT

แหล่งงบประมาณ
รายหัว

5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
8,000
5,000
15,000
5,000
5,000
-

เรียนฟรี ระดมฯ สนับสนุน สนับ หมายเหตุ
15 ปี การศึกษา การศึกษา สนุนอื่น

171,128
139,000
139,000
139,000
139,000

-

-

-

35,000
นราวิชญ์

38,000
นราวิชญ์

727,128
สุธีร์
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ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

4 โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต
-กิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์
-กิจกรรม กีฬา ,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
-กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (อนามัย
โรงเรียน)
-กิจกรรม สุขาพาเพลิน
-กิจกรรม อบรมค่ายผู้นาสภานักเรียน
-กิจกรรม พัฒนานาฏศิลป์
-กิจกรรม พัฒนาดุริยางค์ ดนตรี
5 โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคบาท
- กิจกรรม พัฒนาสนาม
6 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
4มิติและการบริหารจัดการขยะ
- กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน
- กิจกรรม ธนาคารพอเพียง และขยะเป็น 0
- กิจกรรม เกษตรพอเพียง
7 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน
8 โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา สืบสาน
ศาสตร์พระราชา
รวมงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
รายหัว

เรียนฟรี ระดมฯ สนับสนุน สนับ หมายเหตุ
15 ปี การศึกษา การศึกษา สนุนอื่น

78,324
10,000

-

-

-

-

5,000
5,000
10,000
30,000
15,000

-

-

-

-

153,324
ธีระศักดิ์
,ประจวบ

15,000
สิริภัทร
15,000

-

-

-

13,000
รุ่งกาญจ์

5,000
3,000

5,000

-

-

-

30,000
10,000

-

-

-

30,000
นราวิชญ์
10,000
ผกาวรรณ

249,324 772,128

-

-

-

1,021,452

-
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กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา

ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

แหล่งงบประมาณ
รายหัว

1 โครงการงานทะเบียนและการรับนักเรียน 10,000

เรียนฟรี ระดมฯ สนับสนุน สนับ หมายเหตุ
15 ปี การศึกษา การศึกษา สนุนอื่น

-

2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรม คัดกรองเด็กยากจน
5,000
-กิจกรรม แนะแนว
5,000
-กิจกรรม เด็กพิเศษ
5,000
-กิจกรรม เยี่ยมบ้าน
24,000
3 โครงการเรียนฟรี 15 ปี
-กิจกรรม จัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ
(ป.1-ม.3)
957,332
-กิจกรรม สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
529,281
-กิจกรรม สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
529,569
4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก
เทศบาลตาบลแม่จัน
5 โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
-ระดับประถมศึกษา
-ระดับมัธยมศึกษา
รวมงบประมาณ
49,000 2,016,182

-

-

-

-

-

-

10,000
เยาวเรศ
39,000
พรรณนา
สุภารัตน์

2,016,182
ส่วนกลาง
-

-

-

-

4,516,000 4,516,000
รัตนา
330,000
พรรณนา
150,000
180,000
4,846,000 6,911,182
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
-กิจกรรม จัดสวัสดิการอบรมสัมมนา
-กิจกรรม พัฒนางานนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
-กิจกรรม ศึกษาดูงาน
-กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. สรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียน
- กิจกรรม จ้างครูชาวต่างชาติ ,จ้างครู
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ(MEP , IEC)
- กิจกรรม จ้างครูพี่เลี้ยง , จ้างบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา(ห้องปกติ)
- กิจกรรม สมทบเงินประกันสังคม
- กิจกรรมกิจกรรม ค่าธรรมเนียม, Visa ,
ใบอนุญาตทางาน และอื่น ๆ (MEP , IEC)
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการ
และดาเนินงานอื่นๆ (จ้างวิทยากรภายนอก)

รวมงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
รายหัว

เรียนฟรี ระดมฯเพื่อ สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
15 ปี การศึกษา การศึกษา
อื่น

30,000

-

-

-

-

26,000
40,000
40,000

-

-

-

-

136,000
ชฎาพร

5,901,300
ชฎาพร
-

-

-

3,228,000

-

-

-

2,331,500
114,600 115,200

-

-

-

-

40,000

-

-

-

22,000

50,000

-

136,000

-

2,468,100 3,433,200

-

6,037,300
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพือ่ การ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ
-กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ
-กิจกรรม พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
-กิจกรรม จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ
เทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ ระบบ ICT
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องศูนย์
การเรียนรู้
-กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้
(PEER,MATH ประถม มัธยม,อังกฤษ
,วิทย์ประถม มัธยม ,ห้องคุณธรรม,ห้อง
ศิลปะ,ห้องสภา)
-กิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์คณิตศาสตร์
(มัธยม 5,000 , ประถม 5,000 )
-กิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
(มัธยม 5,000 ,ประถม 5,000 )
-กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนประจาชั้น
(42 ห้อง ๆละ 2,000 บาท)
-กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอนุบาล
(ห้องละ 6,000)

แหล่งงบประมาณ
รายหัว

เรียนฟรี ระดมฯเพื่อ สนับสนุน สนับสนุนอื่น หมายเหตุ
15 ปี การศึกษา การศึกษา

300,000
เรวัฒน์
100,000
100,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

158,000
แสงจันทร์

18,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

84,000

-

-

-

-

36,000

-

-

-

-
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ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานเอกสาร
บริหารงานทั่วไป
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานวิชาการ
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานธุรการ
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานบุคคล
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุ
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม(อาหาร 5,000+นม 2,000)
4 โครงการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
-กิจกรรม พัฒนาและสรุปงาน 4 ฝ่ายงาน
-กิจกรรม พัฒนาและจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
5 โครงการสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
-กิจกรรม สวัสดีปีใหม่
-กิจกรรม รดน้าดาหัว
-กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา
6 โครงการสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน
- งบฉุกเฉิน
(ซื้อเก้าอี้นักเรียน)
- งบพัฒนาโรงเรียน(ซื้อ..............................)
- ซ่อม บารุง รถกระบะบรรทุกนักเรียน

แหล่งงบประมาณ
รายหัว

เรียนฟรี ระดมฯเพื่อ สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
15 ปี การศึกษา การศึกษา อื่น

167,000
เยาวเรศ
100,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

-

-

-

-

7,000

-

-

-

-

30,000
5,000

-

-

-

-

35,000
กันต์ฤทัย
100,000
ศิริรัตน์

194,054
150,000
150,000
-

-

-

90,000

20,000
15,000
20,000
25,000
20,000
-

584,054
เตรียมใจ
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ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

แหล่งงบประมาณ
รายหัว

เรียนฟรี ระดมฯเพื่อ สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
15 ปี การศึกษา การศึกษา อื่น

7 โครงการนิเทศภายใน

5,000

-

-

8 โครงการประกันคุณภาพภายใน

15,000

-

-

9 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน
10 โครงการบริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา
-กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมงบประมาณ

10,000

-

-

690,000

-

-

-

-

5,000
วิกาญดา
15,000
กระแสสินธ์
10,000
ดวงพร
20,000
20,000 เตรียมใจ
90,000 120,000 900,000
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