
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
              วิสัยทัศน์โรงเรียน 

 ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่เป็นสถานศึกษาช้ันน า สร้างผลงานระดับประเทศ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาการ
สมวัย มีวินัย ซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะ มีทักษะพื้นฐานการท างานการอาชีพ เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ด้วย
กระบวนการไตรสิกขาเป็นพื้นฐาน โดยความร่วมมือของชุมชน 
  

  พันธกิจ 
 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะพื้นฐานการอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการไตรสิกขา  
 4. ส่งเสริมนักเรียนให้ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 6. พัฒนาความร่วมมือของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

เป้าประสงค ์
 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากลและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 2. นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะพื้นฐานการอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 3. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการไตรสิกขา 
 4. นักเรียน ครู และผู้ปกครองด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการพฒันาการจัดการศึกษา 
 7. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 

 
 



 
แผนงบประมาณโครงการ ปีการศึกษา 2564 

คาดการณ์จ านวนนักเรียนปี 2564   ข้อมูลเด็ก 10 พฤศจิกายน 2563 
ประมาณการรายรับ 
 1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
  1.1 อนุบาล          119,000   บาท 
  1.2 ประถมศึกษา         693,500   บาท 
  1.3 มัธยมศึกษาตอนต้น         829,500   บาท 
 2. เงินรายได้สถานศึกษา          190,000   บาท 
          3. เงินสนับสนุนจากเทศ 
               4.1 ค่าอาหารกลางวัน                                                                                              1,848,000  บาท 
               4.2 ค่าอาหารเสริมนม                                                                                               744,246     บาท 
               4.3 หนุนเสริมโรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเนื่อง        451,160     บาท 
 รวมงบประมาณการรายรับ         4,875,406   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมาณการรายจ่าย 
ระดับปฐมวัย 
 รายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
  งานวิชาการ  3     โครงการ                                        30,000    บาท 
  งานบุคลาการ  1     โครงการ                                          1,500    บาท 
  งานงบประมาณ  1     โครงการ                                         80,400    บาท 
  งานบริหารท่ัวไป  3     โครงการ                                          6,500    บาท 
       รวมประมาณการรายจ่ายระดับปฐมวัย           118,400   บาท 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. รายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
  1.1 งานวิชาการ  11   โครงการ                                          505,000    บาท 
  1.2 งานบุคลาการ  1    โครงการ                                          190,000    บาท 
  1.3 งานงบประมาณ  4    โครงการ                                          690,000    บาท 
  1.4 งานบริหารท่ัวไป  7    โครงการ                                          138,600     บาท 
 2. รายได้สถานศึกษา                 136,000 บาท 
          3. รายจ่ายตามโครงการสนับสนุนจากเทศบาล              3,043,406 
           รวมประมาณการรายจ่ายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                4,703,006   บาท    
 

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งหมด   4,821,406  บาท 
 
              
 
 



 
แผนการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ชื่อหัวหน้าโครงการ 

ระดับปฐมวัย 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล  20,000 นางสาวจิราวัลย์ พิมพ์บาล 
2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000 นางสาวจิราวัลย์ พิมพ์บาล 
3 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโครงงานวัตกรรมท่ีเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 5,000 นางสาววิริณี ทรัพย์ประเสริฐ 
4 โครงการการจัดการช้ันเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน 80,400 นางสาวอุมา เหล่าประเสริฐ 
5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนระดับปฐมวัย 3,000 นางสาวโสรยา เสลานนท์ 
6 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 1,500 นางสาวอุมา เหล่าประเสริฐ 
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 2,000 นางสาวโสรยา เสลานนท์ 
8 โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรระดับปฐมวัย 1,500 นางสาววิริณี ทรัพย์ประเสริฐ 

รวม 118,400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ชื่อหัวหน้าโครงการ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 27,000 นางยุพิน สุกแก้ว      
2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  17,000 นางกชวรรณ สัยอีเม้ง 
3 โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ 145,000 นางกนกวรรณ  สมพมิตร 
4 โครงการส่งเสริมความร่วมมือฝึกทักษะพื้นฐานในการท างานอาชีพ 40,000 นางจุฑาทิพย์  สันติ 
5 โครงการลายมืองามตามแบบไทย 20,000 นางนุชนารถ  สุดใจ 
6 โครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 10,000 นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ  
7 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโครงงานวัตกรรมท่ีเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 70,000 นางยุพิน สุกแก้ว      
8 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 104,000 นางยุพิน  สุกแก้ว 
9 โครงการยกระดับคุณภาพภายในระดับสายช้ันสู่สถานศึกษาช้ันน า 19,000 นางยุพิน  สุกแก้ว 
10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 40,000 นางสมพร อาษาเอื้อ 
11 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติจริง Active learning 13,000 นางยุพิน  สุกแก้ว 
12 โครงการพัฒนาบุคลากร 190,000 นางพัชช์ธีรา รอดภัย 
13 โครงการสนับสนุนวัสดุส านักงานและวัสดุฝึก สอน สอบ 100,000  นางจุฑาทิพย์  สันติ  
14 โครงการซ่อมแซมบ ารุงอาคารสถานท่ีหน่วยงานรบัผิดชอบ   200,000 นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ  
15 โครงการวัสดุท าความสะอาดห้องเรียน  อาคารเรียน  อาคารประกอบและบริเวณ 40,000  นางจุฑาทิพย์  สันติ  
16 โครงการค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 350,000  นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ  
17 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชนจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 10,000  นางประภัสสร   จันทวฤทธิ์ 
18 โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน 12,000  นางยุพิน  สุกแก้ว  

 



ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ชื่อหัวหน้าโครงการ 
19 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 38,500 นางประภัสสร  จันทวฤทธิ์ 
20 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 15,000 นางสินทรา  กองไชย 
21 โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 18,000 นางสาวมยุรี  เมฆแสงสี 
22 โครงการวันส าคัญ  18,000 นางกชวรรณ  สัยอีเม้ง   
23 โครงการหนุนเสริมโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 27,100 นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง 

รวม 1,523,600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

แผนการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการใช้เงินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (งบสนับสนุนจากเทศบาลต าบลบางเสร่) 

 
ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ชื่อหัวหน้าโครงการ 
1 โครงการอาหารกลางวัน 1,848,000 นางนุชนารถ  สุดใจ 
2 โครงการอาหารเสริมนม 744,246 นางสมฤทัย  เชิดฉาย 
3 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 451,160 นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง 

รวม 3,043,406  
 


