
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านป่าแดง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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ค ำน ำ 
 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้จัดท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) , 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) , นโยบายรัฐบาล , นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ , 
ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
โรงเรียนบ้านป่าแดง 
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
- บทบาทหนา้ที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน            1 
- บทบาทหนา้ที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศกึษาแห่งชาติ     1 

 - ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป           1 
ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

- วิสัยทัศน์            11 
 - พันธกิจ            11 
 - เป้าหมาย            11 
 - กลยุทธ์            13 

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย          14 
 - เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2563    18 
ส่วนที่ 3 รำยละเอียดงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 
 - รายละเอียดงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2565        21 
 - ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2565        23 
 - ประมาณการรายจ่าย ปีการศกึษา 2565        25 
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1. บทบำทหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  
 2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 
39 (อ านาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)  
 3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)  
 4) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม 
ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)  
 5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)  
 6) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  
 7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืน ๆ  
 
2. บทบำทหน้ำที่ของสถำนศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของ พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ  
1) จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป  
2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน  
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  
5) ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ  
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ 

 
3. ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 
 1. ประวัติโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๔๘๐  โดยอาศัยตลาดสด   เป็นที่
ท าการสอนต่อมาได้ย้ายมาท าการสอนในวัดประจ าหมู่บ้าน  โดยใช้ศาลาวัดเป็นห้องเรียน วันที่      ๘  
มิถุนายน ๒๔๙๑  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารถาวรในปี ๒๔๙๑  
จนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลัง  ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  และ
กิจกรรมเสริมต่างๆ ของโรงเรียนและได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในปี  
๒๕๓๔ 
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2. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแดง   
ตั้งอยู่เลขที่ 184 หมู่ที่ 11  ต าบลเกาะช้าง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57130  
โทรศัพท์ 053 – 675097  มือถือ  087-1919864 
Website: http://www.padaengschool.ac.th 
e-mail:  pdschool57130@gmail.com 
๑.๒ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  
1.5 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
1.6 อักษรย่อโรงเรียน : ม.ป.ด. 
1.7 สีประจ าโรงเรียน : เหลือง-แดง 
1.8 ปรัชญาของโรงเรียน : สุสฺ สูส   ลภเต  ปญฺญ   (ตั้งใจฟัง  ย่อมได้ปัญญา) 
1.9 ค าขวัญโรงเรียน : วิชาการดี  มีคุณธรรม  น ากีฬา 
1.10 อัตลักษณ์ของโรงเรียน : เด่นกีฬา  มารยาทด ี มีความซื่อสัตย์ 
1.11 เอกลักษณ์ของโรงเรียน : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ   

ด้านกีฬา  เกมกีฬาทางวิชาการ  และงานศิลปะ 
 
 3. เขตพื้นที่บริกำรกำรศึกษำ  

        โรงเรียนบ้านป่าแดง   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 
 1. บ้านป่าแดงหลวง หมู่ 11      ต าบลเกาะช้าง 
 2. บ้านป่าแดง  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 3. บ้านป่าซางงาม  หมู่ 6  ต าบลเกาะช้าง 
 4. บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ 8  ต าบลเกาะช้าง 
 5. บ้านศรีป่าแดง  หมู่ 9  ต าบลเกาะช้าง 
 6. บ้านศรีชัยภูมิ  หมู่ 10  ต าบลเกาะช้าง 
 7. บ้านร้องพระเจ้า  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 

  
 
 
 

http://www.padaengschool.ac.th/
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 4. แผนผังโรงเรียน 
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 5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน  
 

โครงสร้างการบริหาร 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
(นางวรรญมาศ จันทรา) 

 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
(นายขริน ณ พิกุล) 

 
 
 

หัวหน้ำกลุ่มงำน
บริหำรวิชำกำร 

(น.ส.กรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 

 

หัวหน้ำกลุ่มงำน 
บริหำรงบประมำณ

และแผน 
(น.ส.สุภาพรรณ ยวนมาลัย) 

 
หัวหน้ำกลุ่มงำน
บริหำรงำนบุคคล 

(นายวรวุฒิ  ทาแกง) 
 

หัวหน้ำกลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

(นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว) 

 
 
 

หัวหน้างาน 
กิจการนักเรียน 

(นายอุทิศ   พ้ืนงาม) 

 หัวหน้างาน 
แนะแนว 

(นางเทียมใจ  ผิวเหลือง) 

 หัวหน้างาน 
อาคารสถานที่ 

(นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์) 

 หัวหน้างาน 
สัมพันธ์ชุมชน 

(นางสายสมร สริสุนทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคีเครือข่ายองค์การ
ภาครัฐและเอกชน 
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 6. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 

ประเภท 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

อำยุเฉลี่ย 
(ปี)  

อำยุงำน
เฉลี่ย(ปี) ชำย หญิง 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 - 50 28 
รองผู้อ านวยการ 1 - - - 1 - 45 18 
ข้าราชการครู 7 ๑0 - ๑4 3 - 44 18 
ครูอัตราจ้าง/ครูพ่ี
เลี้ยง 

2 3 - 5 - - 30 5 

พนักงานราชการ - - - - - - - - 
อ่ืน ๆ  
- นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เต็มรูป 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
1 
 
 
- 

 
1 
 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
22 

 
 

30 

 
- 
 
 

3 
นักการ/ภารโรง ๑ - 1 - - - 48 13 

รวม ๑2 16 1 20 5 - รวมบุคลากร 28 คน 
 

ผู้บริหำร 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางวรรญมาศ จันทรา  โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๖๓๖๓๕๕๑            
e-mail: wanyamas3551@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) ด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านป่าแดง ตั้งแต่ ๓ พฤษภาคม ๒๕6๔ จนถึงปัจจุบัน  
 - รองผู้อ านวยการโรงเรียน นายชริน  ณ พิกุล  โทรศัพท์ 081 – 2878726            
e-mail: chinra2560@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านป่าแดง ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ๒๕64 จนถึงปัจจุบัน 
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 7. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน  
 7.1 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖4 

 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เด็กพิเศษ เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ระดับชั้นอนุบาล       
อนุบาล ๑ - - - - - - 
อนุบาล ๒ 1 11 13 24 - 24 
อนุบาล ๓ 2 12 15 27 - 13.5 

รวม 3 23 28 51 -  
ระดับชั้นประถมศึกษำ       
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 2 26 11 37 - 18.5 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 2 17 19 36 7 18 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 1 15 14 29 2 29 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 2 20 28 48 11 24 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 2 19 18 37 13 18.5 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 2 22 21 43 10 21.5 

รวม 11 119 111 230 43  
ระดับชัน้มัธยมศึกษำ       

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 2 22 19 41 7 20.5 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2 20 20 40 3 20 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 2 11 16 27 6 13.5 

รวม 6 53 55 108 16  
รวมทั้งสิ้น 20 195 194 389 59  

 

 8. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 

 อาคารเรียนจ านวน  ๔  หลัง อาคารประกอบจ านวน ๔  หลัง ส้วม ๔ หลัง สนามเด็กเล่น ๑ สนาม สนาม
ฟุตบอล ๑ สนาม สนามวอลเล่ย์บอล ๑  สนามตะกร้อ ๑ สนาม 
 

 9. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 

 9.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะทั่วไป เป็นหมู่บ้านฐานะปานกลางถึงยากจน  มี
ประชากรประมาณ  ๒,9๐๐ คน  รวมหมู่บ้านร้องพระเจ้าซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนอพยพจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เข้ามาอยู่โดยการควบคุมของส่วนราชการ มีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด ตลาดสด  สถานเลี้ยง
เด็กเล็ก  สถานพยาบาล สุสาน  สวน และไร่นาของประชาชน  อาชีพหลักของชุมชน คือ  ท านา รับจ้างทั่วไป  
ค้าขาย ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับราชการบางส่วน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

 9.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ มีอาชีพหลัก คือ   ท านา ร้อย
ละ ๙๐ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 72,๐๐๐ 
บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
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 สภาพแวดล้อมวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 ด้ำนสังคม และวัฒนธรรม 
 ๑. ชุมชนมีการฟ้ืนฟู  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน  
ส่งผลให้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นได้รับความส าเร็จ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา     
 ๒. ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้อย่างหลายหลาย  ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่
ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างเพียงพอ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน  หน่วยงานของรัฐ 
   ๓. ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ถ้าได้รับการสนับสนุน ที่ดีจะ
ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้เรียนสูงขึ้น  พืชผลมีราคาดี ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการด้านคมนาคม ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  
สถานบริการ  สาธารณสุข  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับบริการอย่างเพียงพอและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพ
อนามัยดี 
 ๕. ชุมชนเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา
ชุมชนกับโรงเรียนมากข้ึน  ท าให้ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ลดลง        
 ๖. ชุมชนสนับสนุนการเรียนรู้แบบการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน  ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐตามโครงการรัฐสนับสนุนค่าจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 

ด้ำนเทคโนโลยี        
๑. ความเจริญด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึนและมีความรู้กว้างไกล  

โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต ในการสื่อสาร สืบค้น  แสวงหาความรู้       
๒. การคมนาคมการสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้การสื่อสารระหว่างโรงเรียน กับชุมชน หรือผู้ปกครอง

รวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนหรือผู้ปกครองให้การสนับสนุนการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน               
ด้ำนเศรษฐกิจ       
๑. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท าให้ประชาชน  นักเรียน  โรงเรียนรู้จักประหยัด อดออม  ส่งผลให้เกิดการ

น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด าเนินชีวิต  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และโรงเรียนน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  สภาพของชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของ
การศึกษามากขึ้น  ส่งลูกเรียนต่อในระดับสูงมากกว่าเดิม     

๒. สภาพของชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษามาก
ขึ้น  ต้องการส่งลูกเรียนต่อในระดับสูงมากกว่าเดิม  ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน
ได้เรียนต่อ               

ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย       
๑. นโยบายของรัฐในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาหลายโครงการส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาจน

จบหลักสูตรภาคบังคับ  และมีทางเลือกในการศึกษาต่อให้สูงขึ้น      
๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในบริหารการศึกษามากขึ้น   
๓. กฎหมายการจัดระเบียบสังคม  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 

 

ข้อจ ำกัดของสถำนศึกษำกับควำมร่วมมือของชุมชน 
ด้ำนสังคม และวัฒนธรรม         
๑. วัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้เยาวชนไทยละเลยความเป็นไทย  
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๒. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนยังมีน้อย  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนน้อย  ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม  แต่มีฐานะยากจนส่งผลให้นักเรียนส่วนหนึ่งได้
เล่าเรียนเพียงภาคบังคับ   

๓. ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเรียบง่าย  ส่งผลให้นักเรียนขาด
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ชุมชนเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์ ส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และท าให้ปัญหายาเสพติดโรคเอดส์ ลดลง           

๔. สภาพครอบครัวมีปัญหาเรื่องการหย่าร้าง  หรือผู้ปกครองเสียชีวิตส่งผลให้นักเรียนมีปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย             

๕. การขาดการปลูกฝังจากครอบครัวและโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยม ที่ไม่ถูกต้องในเรื่องการ
แต่งกาย   

๖. นักเรียนที่จบจากในชุมชนแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อได้รวมกลุ่มกันสร้างปัญหาให้แก่ชุมชนและสังคม
โดยรวม 

ด้ำนเทคโนโลยี           
๑. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ส่งผลให้โรงเรียนต้องเร่งลงทุนและพัฒนาให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง แต่ทางโรงเรียนยังขาดสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์  โรงเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวน
เด็ก  มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนเพียง ๒8 เครื่อง ซึ่งใช้สอนกับนักเรียน จ านวน 409  คน  และเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เก่าที่มีคุณภาพต่ า ส่วนหนึ่งประเมินแล้วไม่คุ้มค่า กับการซ่อมแซม ต้องรอการจ าหน่าย              

๒. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีอิทธิพลต่อแนวคิดและพฤติกรรม  ส่งผลให้นักเรียน
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและด้านคุณธรรม จริยธรรมลดลง            

๓. ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยไม่จ าเป็น  เช่น เด็กเที่ยวไกล  ค่า
น้ ามันเพ่ิมมากขึ้นเพราะมี  จักรยานยนต์  ค่าโทรศัพท์มือถือ และ ค่าเกมอินเตอร์เน็ตที่เด็กชอบเล่นมาก 

ด้ำนเศรษฐกิจ             
๑. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ส่งผลให้การระดมทรัพยากรในชุมชนเพ่ือพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนได้น้อย  โรงเรียนต้องหาหรือระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาจากภาคเอกชน และ
หน่วยงานอื่นมากข้ึน      

๒. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครองว่างงาน และมีรายได้ลดลงท าให้ผู้ปกครองต้องไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นอ่ืน  ส่งผลให้นักเรียนขาดการดูแลจากผู้ปกครองท าให้เกิดปัญหา ด้านพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง  

 
ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย            
๑. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐและหลักสูตรยังขาดความชัดเจน การสนับสนุน และแก้ไขปัญหา

ให้กับสถานศึกษาไม่ตรงจุด  เช่น นโยบายการลดอัตราก าลังของบุคลากร ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน          

๒. รัฐบาลขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งภารกิจ
หลัก คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ลงสู่เด็กนักเรียน  ภารกิจรอง คือ การอ านวยให้ครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการสนับสนุน มีความสะดวกในการจัดกิจกรรม  ภารกิจสนับสนุน คือการจัดอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น  ปรับปรุงสนามกีฬา จัดภูมิทัศน์  สวนหย่อม  เป็นต้น 
 

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
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  10.1 ห้องสมุด เดิมมีขนาด ๑๐๒ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๖,๕๐๐ เล่ม    การ
สืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบการยืมคืนจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี
การศึกษาทีร่ายงาน เฉลี่ย ๓5๐ คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 84.33 ของนักเรียนทั้งหมด  
  10.2 ห้องปฏิบัติกำร   
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน     2 ห้อง    
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน     ๑ ห้อง   
  ห้องดนตรี   จ านวน     1 ห้อง  
  ห้องนาฏศิลป์         จ านวน     1 ห้อง 
  ห้องพลศึกษา   จ านวน     1 ห้อง 
  ห้องศิลปะ   จ านวน    1 ห้อง 
  10.3  คอมพิวเตอร์ จ ำนวน  24  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๒1 เครื่อง    
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 7 เครื่อง    
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 245  คน     
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 72.70 ของนักเรียนทั้งหมด   
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   3   เครื่อง 
  10.4 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง(วัน)/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๒. หอ้งสหกรณ์ 
๓. โรงอาหาร 
๔. ห้องสมุด 
๕. ห้องพลศึกษา 
๖. ห้องดนตร ี
๗. ห้องวิทยาศาสตร์ 
8. ห้องศิลปะ 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
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  10.5 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
   

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. วัดป่าแดงหลวง 
2. วัดป่าซางงาม 
3. วัดหิรัญญาวาส 
4. ส านักสงฆ์วัดร้องพระเจ้า 
5. ไร่นา สวนผสม 
6. วนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน 
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
8. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
9. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง้ 
11. วัดศาลาเชิงดอย ห้วยไคร้ 
12. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน 
13. ค่ายลูกเสือชั่วคราว มว.ม.3 บก.ควบคุม ที่ 2 ฉก.ม.3(ฐาน
14. พระฯสุพรรณกัลยา) ต.เกาะช้าง 
15. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านม่วงค า 
16. สนามกีฬากลางเชียงราย 
17. สวนสาธารณะพรหมมหาราช 
18. สนามกีฬากลางอ าเภอแม่สาย 
19. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางห้า 
20. ศาลาประจ าหมู่บ้าน 

๑0 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

 ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านป่าแดง มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา     
มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  เกมกีฬาทางวิชาการ ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม  เสริมสร้างทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี  และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 

2. พันธกิจ (MISSION) 
 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรในสถานศึกษาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน สถานศึกษา  
 8. จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ส าหรับการสืบค้นด้วยเทคโนโลยี   
 9. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

3. เป้ำประสงค์(OBJECTIVE) 
 

 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ผู้เรียนมีทักษะความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  เกมกีฬาทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 5. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความร่มรื่นสวยงาม มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการ
 เรียนรู้ 
 7. บุคลากรในสถานศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 8. สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ส าหรับการสืบค้นด้วยเทคโนโลยี   
 9. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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4. กลยุทธ์สถำนศึกษำ 
 วิเคราะห์ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 3  และ กลยุทธ์โรงเรียนบ้านป่าแดง (พ.ศ. 2565) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สพฐ. 
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย 

เขต 3 

ยุทธศำสตร์ 
โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุก
รูปแบบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู ้มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ในการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและรองรับ
วิถีชีวิตใหม่ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัย
เรียนทุกคน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  การเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเสมอภาคจนจบการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาหลกัสูตร 
จัดการศึกษาภาคบงัคับให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนบัสนุน 
การพัฒนาครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะ มีจรรยาบรรณและจติวิญญาณ
ความเป็นครู 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  เพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  เพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการศึกษา 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖  เพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารการจัดการศึกษา และการมีส่วน
ร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๓ ~ 
  

5. ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย 
 5.1 สภำพควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นระดับปฐมวัย เม่ือสิ้นปีกำรศึกษำ 2565 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศำสตร์ 
1. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 ใน
มาตรฐานที่ 1-8 และ ระดับดีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ในมาตรฐานที่ 
9-12 ของมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพทุธศักราช  
2560 พิจารณาจากผลการ
ประเมินพัฒนาการ   
2. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
ตามมาตรฐานที ่1ตัวบ่งชี้ที่ 
1,2,3และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ใน
ตัวบ่งชี้ที4่ ของมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิระดบัดีตามมาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่4,5,6 และมาตรฐานที่ 
3 ตัวบ่งชี้ที1่,2,3 ของมาตรฐาน 
การศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. พิจารณาจากผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา
ตามมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.เด็กร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 
6. เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.โครงการพัฒนา 
   การศึกษาปฐมวัย 
2.ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
   การศึกษาปฐมวัย 
 
 

1.พัฒนาหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปสู่การปฎิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพเด็กและ
คุณภาพการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้

- 3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
รูปแบบโดยใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาทั้งใน
รูปแบบปกติและรูปแบบ
ทางเลือกจัดให้เหมาะสมและ
ตามศักยภาพของเด็ก 

- 4.การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 

สนองยุทธศำสตร์ ที่ 
4 การเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนได้เข้าถึง
บริการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเสมอ
ภาคจนจบการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 5.2  สภำพควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นระดับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน เม่ือสิ้นปีกำรศึกษำ 2565 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศำสตร์ 
1. โรงเรียนมรีะบบการประกัน
คุณภาพภายใน (ผลการด าเนินการ
งานการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 
พิจารณาจากรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา และ
การนิเทศภายใน 

1.โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

1. การนิเทศภายใน 
2. การประเมินตนเองของ
ครูและสถานศึกษา 
3. กระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-6 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาปรับปรุง 

2. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 2. การพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
การพฒันาหลักสูตร จดั
การศึกษาภาคบังคับใหม้ี
คุณภาพได้มาตรฐาน ให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรยีน
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดของโรงเรียน 
ก าหนดไวไ้ม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
2. ผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาต ิ

3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอน 

3. คุณภาพการจดัการ
เรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-6 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้แสดง
ทักษะความสามารถท่ีแฝงเร้นในตวั
ออกสู่สาธารณะ 
2. ผลการแข่งขันทักษะผูเ้รียนในทุก
ระดับ (มผีลการแข่งขันระดบัเหรยีญ
ทอง) 

4. โครงกำรกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

4. ส่งเสริมการจัดกจิกรรม
เสรมิหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-6 

1. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 90 มี
คุณธรรม จรยิธรรม มีทัศนคติทีด่ี  
และประพฤติตนเป็นคนด ี
2. นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม มี
ทัศนคติที่ดี  และประพฤตตินเป็นคนดี 
เป็นอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียนต่อไป 

5. โครงกำรพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน 

5. การพัฒนาหลักสตูร 
และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพ  ได้
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ 
1-6 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านการขับขี่ยานพาหนะที่
เหมาะกับช่วงวัย รวมทั้งกฎจารจร 
 
 

6. โครงกำรขับขีป่ลอดภัย 6. การพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความปลอดภัยจากการใช้
รถใช้ถนน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-6 



 
 

~ ๑๕ ~ 
  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศำสตร์ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับบรกิาร
แนะแนว และได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

7. โครงกำรแนะแนว 
 

7. การจัดกิจกรรมแนะ
แนว และการพัฒนา
คุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-6 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง รอ้ย
ละ 70 ได้ใช้ห้องสมุดที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มี
นิสัยรักการอ่าน 

8. โครงกำรพัฒนำห้องสมุด
เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู ้

8. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
                             

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-6 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศ
งานบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบนั 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9.โครงกำรจัดระบบ
สำรสนเทศงำนบริหำรบุคคล 
 

9. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานบริหาร
บุคคล และกิจกรรมนิเทศ
ภายใน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดการศึกษา และ
การมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 

1. พัฒนาทักษะครูทางด้านการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  
2. พัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยีและการประเมินผู้เรยีน
ในศตวรรษท่ี 21  

10.โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

10. พัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
ส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาครู และ
บุคลากรทาง 
การศึกษาให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ 
มีจรรยาบรรณและจติ
วิญญาณความเป็นคร ู

1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
เป็นแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบได ้

11. โครงกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

11. การพัฒนาและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ยุทธศำสตร์ที่ 6 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดการศึกษา และ
การมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 

1.โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี ในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความปลอดภยัตอ่
ผู้เรยีนร้อยละ 100 

12.โครงกำรพัฒนำอำคำร
สถำนที ่

12. การดูแลซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-6 

1. นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับบริการ
อาหารกลางวันร้อยละ 100 

13. โครงกำรส่งเสรมิอำหำร
กลำงวัน 

13. บริหารอาหาร
กลางวันให้กับผู้เรียน 

ยุทธศำสตร์ที ่4 การ
เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียนได้
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเสมอ
ภาคจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 
 



 
 

~ ๑๖ ~ 
  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม กลยุทธ์ระดับแผน ยุทธศำสตร์ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ไดร้ับบรกิาร
ทางด้านสุขภาพอนามยั 

14. โครงกำรอนำมัย
โรงเรียน 

14. การบริการและการ
ส่งเสริมสภุาพอนามัย
ผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-6 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้เขา้
ร่วมกิจการนักเรียน 

15. โครงกำรกจิกำรนักเรียน 14. การส่งเสรมิความเป็น
ผู้น า และการส่งเสรมิ
ผู้เรยีนให้ศรัทธา ระบบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ ทรงเป็น
พระประมุข 

ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความรู้ มุ่ง
เสรมิสร้างทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรยีน เพื่อรองรับภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ในการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมและ
รองรับวิถีชีวิตใหม ่

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพตามแผนงานเรยีน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

แผนงำนตำมงบเรียนฟรี 15 
ปีอย่ำงมีคุณภำพ 
-โครงการบูรณาการวิชาการ 
-โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
-โครงการ กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนาร ี
-โครงการทัศนศึกษา 
-โครงการ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
ด้านการจดัการเรียนรู ้
 (ICT เพื่อการศึกษา) 

1. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมและพัมนา
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
3. สร้างวินัยผู้เรียนด้วย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
4. เปิดโลกทัศนผ์ู้เรยีน
ด้วยการเรียนรู้นอก
สถานท่ี (ทัศนศึกษา) 
5. เสริมทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู ้

ยุทธศาสตร์โรงเรียนท่ี 
1-6 

 

6. เป้ำหมำยผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2565 
 6.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ค่ำเป้ำหมำย  (ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย (61) 56.00 

ภาษาอังกฤษ (63) 35.00 
คณิตศาสตร์ (64) 37.00 
วิทยาศาสตร์ (65) 38.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ค่ำเป้ำหมำย  (ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน) 

ภาษาไทย (91) 61.00 
ภาษาอังกฤษ (93) 34.00 
คณิตศาสตร์ (94) 29.00 
วิทยาศาสตร์ (95) 31.00 



 
 

~ ๑๗ ~ 
  

 

 6.2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
 

ด้ำน 
ค่ำเป้ำหมำย  

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 50.00 

ด้านภาษาไทย (Thai Language) 50.00 
 

 363 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (RT) 
 

ด้ำน 
ค่ำเป้ำหมำย  

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
การอ่านออกเสียง 72.00 

การอ่านรู้เรื่อง 72.00 
 

 6.4 ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเป้ำหมำย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  34.00 
อังกฤษ 52.00 

คณิตศาสตร์  57.00 
วิทยาศาสตร์ 58.00 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเป้ำหมำย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  56.00 

ภาษาอังกฤษ  42.00 
คณิตศาสตร์  37.00 
วิทยาศาสตร์  37.00 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเป้ำหมำย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  50.00 

ภาษาอังกฤษ  38.00 
คณิตศาสตร์  30.00 
วิทยาศาสตร์  50.00 

 
 



 
 

~ ๑๘ ~ 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเป้ำหมำย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  47.00 

ภาษาอังกฤษ  31.00 
คณิตศาสตร์  26.00 
วิทยาศาสตร์  38.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเป้ำหมำย   

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน) 
ภาษาไทย  42.00 

ภาษาอังกฤษ  30.00 
คณิตศาสตร์  25.00 
วิทยาศาสตร์  39.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๙ ~ 
  

ส่วนที่ 3 
 

รำยละเอียดงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
 

1. โครงกำรและกิจกรรมตำมกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 
 

กลยุทธ์ โครงกำร งบประมำณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียน เพ่ือรองรับภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ในการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมและ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ 

 
1. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - กิจกรรมบูรณาการนาฏศิลป์ 
    - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 
2. โครงการกิจการนักเรียน 
3. โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 
 

 
 

20,000 
3,000 

20,000 
34,610 

 

 
งานบริหารวิชาการ 
 
 
งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารวิชาการ 
(แผนงานตามงบเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒   
การส่งเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
 

1. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียน
รวมสู่ความเป็นเลิศ 
    - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
    - กิจกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ (ค าคม, 
Crosswords, A-math, ซูโดกุ) 
    - กิจกรรมเสริมเด็กหัวศิลป์ 
    - กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
    - กิจกรรมดนตรี 
    - กิจกรรมนักบินน้อย 
    - กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ 

 
20,000 

 
10,000 

 
14,000 

 
40,000 
40,000 
20,000 
15,000 
5,000 

งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3   
การพัฒนาหลักสูตร จัด
การศึกษาภาคบังคับให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(อ่านออก 
อ่านคล่อง อ่านเอาเรื่อง) 
    - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
    - กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิด
ค านวณ 
3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

3,500 
 

8,000 
 

3,000 
 

15,000 
 
 

42,140 
 

งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๐ ~ 
  

กลยุทธ์ โครงกำร งบประมำณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 4. โครงการแนะแนว 

5. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปีที ่3 
 

13,000 
28,810 

 

 
งานบริหารวิชาการ 
(แผนงานตามงบเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔  การ
เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอ 
ภาคจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
(อุดหนุน) 
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 
4. โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
5. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนเด็กพิเศษเรียนรวม 
6. โครงการขับขี่ปลอดภัย 
7. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
8. โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
9. โครงการอนามัยโรงเรียน 
10. โครงการบูรณาการวิชาการ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
11. โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในด้านการจัดการเรียนรู้ 
(ICT เพ่ือการศึกษา) 

44,880 
 

17,920 
 

114,000 
 

86,320 
 
 

3,000 
 

4,500 
5,000 

 
1,180,200 

20,000 
41,490 

 
13,130 

งานบริหารวิชาการ 
 
งานบริหารวิชาการ 
(แผนงานตามงบเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป 
 
งานบริหารวิชาการ 
(แผนงานตามงบเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕  
ส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาครู และ
บุคลากรทาง 
การศึกษาให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ 
มีจรรยาบรรณและจิต
วิญญาณความเป็นครู 
 

 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
จัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

 
2,000 

 
งานบริหารงานบุคคล 
 



 
 

~ ๒๑ ~ 
  

กลยุทธ์ โครงกำร งบประมำณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖   
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการศึกษา 
และการมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 

 
1. โครงการจัดหาครูสอนครบชั้นเรียน 
2. โครงการบริหารจัดการและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
3. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
5. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

 
144,000 

2,000 
 
- 
 

2,000 
 

40,000 

 
งานบริหารงานบุคคล 
 
 
งานบริหารวิชาการ 
 
งานบริหารงบประมาณ
แผน 
งานบริหารทั่วไป 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,075,500 
  

2. ประมำณกำรรำยรับ ปีกำรศึกษำ 2565 

ระดับชั้น 

จ ำนวน
นักเรียน 
10 ธ.ค. 

64 

เงินอุดหนุนรำยหัว ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
รวมทั้งสิ้น 

คนละ รวม คนละ รวม 

อนุบาล 2 21 1,700 35,700 430    9,030    44,730  
อนุบาล 3 23 1,700 39,100 430    9,890    48,990  

รวม 44  74,800     18,920   93,720  
ประถมศึกษาปีที่ 1 27 1,900      51,300  480    12,960    64,260  
ประถมศึกษาปีที่ 2 37 1,900      70,300  480    17,760    88,060  
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 1,900      68,400  480    17,280   85,680  
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 1,900      57,000  480    14,400    71,400  
ประถมศึกษาปีที่ 5 47 1,900      89,300  480    22,560   111,860  
ประถมศึกษาปีที่ 6 34 1,900      64,600  480    16,320    80,920  

รวม 211     400,900     101,280   502,180  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 45 3,500 157,500 880    39,600   197,100  
มัธยมศึกษาปีที ่2 35 3,500 122,500 880    30,800    153,300  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 36 3,500 126,000 880    31,680   157,680  

รวม 116  406,000     102,080   508,080  
รวมทั้งหมด 371  881,700   222,280  1,103,980  

ประมำณกำรรำยรับปีกำรศึกษำ 2565 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    จ านวน     881,700 บาท 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน     222,280 บาท 
  - เงินบ ารุงการศึกษา/รายได้อ่ืนๆ ที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน          -  บาท 
  - เงินบริจาคท่ีคาดว่าจะได้รับ   จ านวน          -  บาท 



 
 

~ ๒๒ ~ 
  

  - เงินคงเหลือยกมา (เงินอุดหนุนรายหัว)  จ านวน      206,360 บาท 
  - เงินคงเหลือยกมา (เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
        จ านวน       39,765 บาท 
  - เงินคงเหลือยกมา (เงินบริจาค)   จ านวน   283,081.15 บาท 

  - เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน   จ านวน     139,000   บาท 
  - เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง จ านวน       43,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (200 วัน X 21 บาท X 281 คน)  
        จ านวน    1,180,200 บาท 

   รวมประมำณกำรรำยรับท้ังสิ้น      2,995,386.15         บำท 
 

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ  772,149  บำท 

-  หนังสือเรียน             268,699 บำท 
  *อนุบาล 200 บาท/คน/ปี (44 คน) =   8,800  บาท 
  *ป. 1 656  บาท/คน/ปี (27 คน) = 17,712 บาท 
  *ป. 2 650  บาท/คน/ปี (37 คน)  =  24,050 บาท 
  *ป. 3 653  บาท/คน/ปี (36 คน) =  23,508 บาท 
  *ป. 4 707  บาท/คน/ปี (30 คน) =  21,210 บาท 
  *ป. 5 846  บาท/คน/ป ี(47 คน) =  39,762 บาท 
  *ป. 6 859  บาท/คน/ป ี(34 คน)  =  29,206 บาท 

*ม. 1 808  บาท/คน/ปี (45 คน)  =  36,360  บาท 
  *ม. 2 921  บาท/คน/ปี (35 คน)  =  32,235 บาท 
  *ม. 3 996  บาท/คน/ปี (36 คน)  =  35,856 บาท 

-  อุปกรณ์กำรเรียน/ปี      139,810 บำท 
  *ระดับก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี (44 คน) (ภาคเรียนละ 100 บาท/คน) =   
8,800 บาท  
  *ระดับประถมศึกษา 390 บาท/คน/ปี (211 คน) (ภาคเรียนละ 195 บาท/คน) 
 =   82,290 บาท  
  *ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 420 บาท/คน/ปี (116 คน) (ภาคเรียนละ210 บาท/คน) =   
48,720 บาท 
 

-  เครื่องแบบนักเรียน     141,360 บำท 
*ระดับก่อนประถมศึกษา 300บาท/คน/ปี (44 คน)  =   13,200 บาท 

  *ระดับประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี (211 คน)       =   75,960 บาท 
  *ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450บาท/คน/ปี (116 คน)   =   52,200 บาท 
 

-  กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน/ปี     222,280 บำท  
  *ระดับก่อนประถมศึกษา 430 บาท/คน/ปี (44 คน ) (ภาคเรียนละ 215 บาท/ คน)
 =   18,920  บำท  



 
 

~ ๒๓ ~ 
  

  *ระดับประถมศึกษา 480 บาท/คน/ปี (211 คน) (ภาคเรียนละ 240บาท/คน)  
 =   101,280  บำท  

*ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 880บาท/คน/ปี (116 คน) (ภาคเรียนละ 440บาท/คน) =   
102,080  บำท 

 

3. ประมำณกำรรำยจ่ำย ปีกำรศึกษำ 2565 
 1. เงินอุดหนุนรำยหัว 881,700 บาท 
 1.1 งบบุคลากร    144,000  บาท (16%) 
 1.2 งบด าเนินงาน   737,700   บาท (84%) 
  -  งานบริหารทั่วไป(ค่าวัสดุส านักงาน)   30,000  บาท (4%) 
  -  ค่าใช้สอย      14,500 บาท (2%) 
    * ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ในประเทศ)  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  
เป็นต้น  
 -  ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  ฯลฯ  4,660  บาท (1%) 
 -  ค่าสาธารณูปโภค             140,000 บาท (19%) 
  -  งานพัฒนาคุณภาพตามนโยบายเร่งด่วน  19,520 บาท (3%) 
                   -  โครงการตามแผนกลยุทธ์                     529,020 บาท (71%) 
 1.3 งบลงทุน      -  บาท 
 2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ                      811,914     บำท 
   (เงินค้างจ่ายก่อนปีการศึกษา หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 39,765 บาท ) 
 3. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำน        139,000   บำท 
 4. เงินอุดหนุนจำก อบต.           43,000   บำท 
 5. เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน      1,180,200     บำท 
 6. เงินรำยได้สถำนศึกษำ             283,081.15 บำท       
 รวมประมำณกำรรำยจ่ำยท้ังสิ้น         3,338,895.15 บำท 
 
 
 



โรงเรียนบา้นป่าแดง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


