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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอม
อุปถัมภ) เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ไดรับเปนการกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชทรัพยากรวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด 
โดยมีโครงการดําเนินงาน ตาง ๆ และปฏิทินปฏิบัติงานเปนตัวกํากับไปสูผลสําเร็จของงานมีความ
ประหยัดคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการน้ัน ๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนเปนตัวชี้วัด  ทั้งน้ี
เพ่ือใหการบริหารจัดการโรงเรียนสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
ไว ที่ตองการใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุขและอยูในสังคมไดภายใตการพึ่งพาตนเอง   
  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลมน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือ    
รวมใจของบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสน้ี และหวังวาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลมนี้คงเกิดประโยชนตอ
การจัดการศึกษา และผูสนใจตอไป 
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แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประวัติโรงเรียนวัดบางไกรนอก ( แยมพรอมอุปถัมภ ) 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก ( แยมพรอมอุปถัมภ ) ตั้งอยูเลขที่ 134 หมูที่ 3 ตําบลบางขุนกอง อําเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี เดิมเปนที่โรงเรียนราษฎร ชื่อโรงเรียนราษฎรบํารงุ ครั้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
ป   พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดสงเสริมการศึกษาประชาบาล โดยใหมีโรงเรียนประชาบาลตําบล ตําบลละ 1 โรงเรียน ตําบลบาง
กราง  อําเภอเมืองนนทบุรี เร่ิมตื่นตัวในการศึกษา ประกอบกับมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น โรงเรยีนวัดบางกรางโรงเรียน
เดียวไมเพียงพอกับการรับนักเรียน เห็นวาโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีโรงเรียนราษฎรสอนอยูแลว มีอุปกรณและ
บุคลากรอยู เรียบรอยและเปนโรงเรียนที่ ต้ังอยู ริมคลองบางกอกนอย อยูใกลคลองติดตอกัน การเดินทางก็
สะดวกสบาย จึงขออนุญาตอําเภอบางกรวยขอยืมสถานที่วัดบางไกรนอกสรางเปนโรงเรียนประชาบาลตําบลบาง
กราง 2 โรงเรียนราษฎรบํารุงก็เลิกกิจการไป ตอมาอําเภอเมืองนนทบุรี  ไดโอนโรงเรียนใหไปขึ้นอําเภอบางกรวย 
ตั้งแตวันที่            1 เมษายน 2491 จึงใชชื่อใหมวา“โรงเรียนวัดบางไกรนอก” ตั้งแตน้ันเปนตนมา 

ในสวนของอาคารเรียนเดิมเปนแบบ ป.2 กวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร คณะกรรมการโรงเรียน สมัย
นั้นเปนผูกอตั้งโดยใชงบบริจาค ในปพ.ศ. 2505 ทางราชการไดขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 7 โรงเรียน
ไดรบัเงินงบประมาณ 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน) และประชาชนบริจาคอีก 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถวน) จึงไดกอสรางอาคารหลังใหม แบบ 017  และในป  พ.ศ. 2521 จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทางราชการ
ไดอนุมัติเงินงบประมาณ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถวน) ประชาชนบริจาคสมทบอีก 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จึงไดกอสรางอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 017 และไดสรางสิ่งกอสรางเพ่ิมเติมอีกดังนี้ 

 1.  ป พ.ศ. 2518 สรางบานพักครู แบบองคการฯ งบประมาณ  33,000  บาท  
2. ป พ.ศ. 2518 สรางสวม   ใชเงินงบประมาณและบริจาคสมทบ 
3. ป พ.ศ. 2527 สรางถังเก็บน้ําฝน แบบ ฝ.33 ใชเงินงบประมาณ 30,000  บาท 
4. ป พ.ศ. 2529 สรางสวมแบบ สปช. 602/26 งบ ส.ส และบรจิาค 130,000  บาท 
5. ป พ.ศ. 2531 สรางอาคารอเนกประสงค สปช. 201/26 ดัดแปลง งบประมาณ 280,000  บาท 
6. ป พ.ศ. 2541 สรางอาคารอเนกประสงค แบบ สปช.201/26 ดัดแปลง งบบรจิาค 330,000  บาท 
ตอมาอาคารเรียนและอาคารประกอบหลังท่ี 1 – 5 ชํารุดทรุดโทรม  ไมคุมคากับการซอมแซม        

ทางโรงเรยีนจึงขออนุญาตร้ือถอนไปหมดแลว คงเหลืออาคารประกอบหลังที่  6  ซึ่งใชเปนอาคารอเนกประสงคและ
โรงอาหาร   ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง  นําโดยนายอนุพงษ  กันพุม  นายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางขุนกอง  ไดใหความอนุเคราะหสรางอาคารเรียน  1  หลัง   เปนตึก  5  ชั้น  20  หองเรียน  ใหใน     
ป  พ.ศ.  2551  แลวเสรจ็ในป  พ.ศ.  2552 งบประมาณ 17,990,000 บาท 

ปจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ 1 ไร 1 งาน 60 ตารางวา เปนท่ีวัด 326 ตารางวา และผูมีจิตศรัทธา คือ     
คุณยายพวง  แยมพรอม และนายนิพนธ  แยมพรอม บุตรชาย ไดบริจาคใหอีก 2 คร้ัง รวม 234 ตารางวา เพ่ือเปน
เกียรติและแสดงความขอบคุณตอผูบริจาคท่ีดิน โรงเรียนจึงขอเพ่ิมชื่อเปน “โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอม
อุปถัมภ)” และขอเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น ร.ง.ช พรอมเครื่องหมายตอบแทนใหกับนายนิพนธ  แยมพรอม ผูเปน
บุตรชาย 

 
 สภาพชุมชน 

สภาพบริเวณโดยรอบเปนสวนผลไม ดานหนาโรงเรียนติดกับซอยวัดบางไกรนอก ดานทิศตะวันออก
ติดตอกับบาน  นายนิพนธ  แยมพรอม  ซึ่งเปนผูบริจาคท่ีดินใหกับโรงเรียน  ทิศตะวันตกติดตอกับวัดบางไกรนอก   
ดานทิศเหนือติดกับคลองบางกอกนอย  รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนมีรั้วกั้นทั้ง 4 ดาน มีอาคารเรียนจํานวน  1  หลัง 
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เปนตึกเปนอาคารแบบขององคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง ท่ีสรางใหในพ้ืนท่ีของโรงเรียน  เพื่อใชประโยชนใน
การจัดการเรียนการสอน สูง 5 ชั้น 20 หองเรียน ไดใชเปนหองเรียนตั้งแตชั้นที่ 1 – 3  จํานวน  9  หองเรียน
นอกนั้นใชเปนหองพิเศษตาง ๆ  เชนหองคอมพิวเตอร หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองวิชาการ หองพยาบาล และ
หองประชุม ทุกชั้นของอาคารเรียนจะมีหองสวมชาย-หญิงและอางลางมือ นอกจากนี้ยังมีอาคารอเนกประสงค 1 หลัง
ใชเปนโรงอาหาร  และสถานที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 

ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชาวสวน ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการหมู 3  และหมู  5  มี
ประมาณ 2,782 คน อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงไดแก วัดบางไกรนอก คลองบางกอกนอย วัดไทยเจริญ  วัดอุทยาน 
อาชีพหลักของชุมชนเปนเกษตรกรทําสวน เนื่องจากเปนที่ราบลุมมีน้ําอุดมสมบูรณ นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ 
100% ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดเฉลี่ยตอ
คน 96,000 ตอป ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักทั่วไป คือ การทําบุญตักบาตรพระ 108 ซึ่งถือเปน        
วันสําคัญทางศาสนา   
 

ภารกิจ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ)  เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ทําหนาที่เปน

หนวยงานจัดบริการทางการศึกษาระดับโรงเรียน  มีภารกิจ   ดังนี้ 
   1.  ดานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงเปน  2  ระดับ  คือ 
  1.1  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหแกเด็กวัย 4  – 5 ป  เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาความ
พรอมทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และบุคลิกภาพเต็มศักยภาพตามวัยสมควร และมีความพรอมในการ
เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยนําครอบครัว ชุมชน  
และทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
      1.2  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใหแกเด็กท่ีมีอายุอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ   
ตั้งแตอายุ 6 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ไดรับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ใหเด็กทุกคนมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกันในการเขารับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ    
    2.  ดานการบริหาร 
   2.1 ดําเนินงานประสานความรวมมือในการพัฒนาการศึกษากับหนวยงานที่เก่ียวของทุก
ระดับและใหความสําคัญของชุมชนตอการจัดการศึกษา ในการจัดทําแผนกลยุทธ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป การดําเนินงานตามโครงการ/แผนงานรวมทั้งโครงการพิเศษตาง ๆ ใหเปน ไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายตัวชี้วัดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต 1 กําหนด 
             2.2  ดําเนินงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดทุกระดับ 
   2.3  ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เกณฑคุณภาพของจังหวัดนนทบุรี เกณฑมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  เพ่ือพรอมรบัการประเมินจากภายนอก  
 
 
 
 



 
 

  
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 
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ความตองการ 
 1.  งบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร สนามเด็กเล็ก 

เวที หองสมุด ซอมแซมศาลาริมน้ํา รับสงนักเรียน ซอมแซมหองน้ํา หองสวม ร้ัว และสถานที่อื่นที่ชํารุดทรุดโทรม  
สามารถใชเปนโรงอาหารและใช จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู  ใหมีสภาพคงทน  ถาวร  สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

      2.  ครูที่สามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ดานพละศึกษา  สาระการเรียนรูศิลปะ ดานดนตรไีทย ดนตรีสากล 

 3.  การดูแลสนับสนุนอยางจริงจังจากหนวยงานบังคับบัญชา  หรือตนสังกัด 
 4.  ความรวมมือทุกดานในการจัดการศึกษาจากผูปกครอง ชุมชน  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5.  งบประมาณที่พอเพียงในการจัดการศกึษาใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ  
 6.  งบประมาณสนับสนุนคาสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
 

แผนท่ีตั้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 
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ทําเนียบผูบริหาร 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระยะเวลา 

1. นายจินดา  วิบูลยจันทร     ครูใหญ 9 ม.ค. 2476 - 31 ก.ค. 2477 

2. นายประหยัด   แจงคาํขํา ครูใหญ 1 ส.ค. 2477 - 30 ก.ย. 2484 

3. นายเกลอ   สัตยามะระ ครูใหญ 1 ต.ค. 2484 – 30 ก.ย. 2517 

4. นายประเสรฐิ   สุขอนันต ครูใหญ 1 ต.ค. 2517 – 30 ก.ย. 2518 

5. นายเทพมนตรี  อินเอ่ียม อาจารยใหญ 1 ต.ค. 2518 – 30 ก.ย. 2529 

6. นายบุญเลิศ  เสนียวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการ 1 ต.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2539 

7. นายกนก  เพชรนาค ผูอํานวยการ 1 ต.ค. 2539 – 19 พ.ย. 2546 

8. นายคัมภีร   โพธิ์รตัน ผูอํานวยการ 2 ธ.ค. 2546 – 15 พ.ค. 2549 

9. นายกนก  เพชรนาค ผูอํานวยการ 18 พ.ค. 2549 – 21 ม.ค. 2550 

10. นางลําพอง   จันทรถาวร รักษาการ 22 ม.ค. 2550 – 21 ก.พ. 2550 

11. นายสูงชัย  ขวัญเจริญทรัพย ผูอํานวยการ 22 ก.พ. 2550 – 30 พ.ค. 2551 

12. นายธนทัศน   อิทธิสริยานนท ผูอํานวยการ 2 มิ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2551 

13. นางสุมณฑา  สังขยิ้ม รักษาราชการ 1 ต.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 2551 

14. นางศุภพร   คลายเอม ผูอํานวยการ 25 ธ.ค. 2551 – 31 ต.ค. 2556 

15. นางสุมณฑา  สังขยิ้ม รักษาราชการ 1 พ.ย. 2556 – 18 ธ.ค. 2556 

16. นางพนิดา   อุสายพันธ ผูอํานวยการ 19 ธ.ค. 2556 – 22 พ.ย. 2559 

17. นางสาวศรสีุดา  ดุรยิานนท รักษาราชการ 23 พ.ย. 2559 – 22 ธ.ค. 2559 

18. นางสาลินี  สุขศิริ ผูอํานวยการ 23 ธ.ค. 2559 – ปจจุบัน 
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ปรัชญา : ปฺญา นรานํ รตนํ   ปญญาเปรียบเสมือนเคร่ืองประดับของคนดี 
 

คาํขวัญ : เรียนด ี มีภาวะผูนํา  คุณธรรมสงู 
 

เอกลักษณ : เนนวิชาการ 
 

อัตลักษณ  : เรียนด ี มีมารยาท 

 

โครงสรางการบริหาร 
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ระบบโครงสรางการบริหารของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนวัดบางไกรนอก 

 (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

นางสาลินี  สุขศิริ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หัวหนากลุมบรหิารงานบุคคล 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 

หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 

นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ 

 งานธุรการ สารบรรณ  

การรายงาน  (นุชรีภรณ) 

 ระบบขอมูลสารสนเทศ         

(นุชรีภรณ) 

 เขตบริการและสํามะโนนักเรียน  

(เพ็ญนภา) 

 งานอาคารสถานที่  ดูแล 

 สาธารณูปโภค (ยุวดี) 

 งานโสตทัศนูปกรณ (สิทธิพร) 

 งานสงเสริมประชาธิปไตย 

  (แกวใจ) 

 ระบบรักษาความปลอดภัย 

อาคารสถานท่ี และทรัพยสิน 

(นุชรีภรณ) 

 กรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

(สุมาลี) 

 งานเลขานกุารคณะกรรมการ

สถานศกึษา (ธนันพัชร) 

 งานบริการสุขภาพอนามัย      

(จิราพร) 

 งานบริการอาหารกลางวันและ

โภชนาการ (ชฎาพร) 

 การประชาสัมพันธ (นุชรีภรณ) 

 ระเบียบวินัย ความประพฤติ

นักเรียน (พินทุสร) 
 การปองกันสารเสพติดสิ่งมัวเมา 

(จิราพร,อนุวัตร) 

 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

(นัทจนันท,เณศรพี) 

 การวางแผนอัตรากําลัง สรรหา 

บรรจุ และแตงตั้ง   

(อนุวัตร,นุชรีภรณ) 

 จัดบุคลากรและเขาปฏิบัติงาน 

(อนุวัตร,นุชรีภรณ) 

 พัฒนาความรูความสามารถ  

และการอบรม (อนุวัตร) 

 สงเสริมความกาวหนาใน

วิชาชีพ (อนุวัตร) 

 วินัยและการรักษาวินัย  

คุณธรรมจริยธรรมครู  

(อนุวัตร) 

 วิทยากรทองถิ่น  (สุมาลี) 

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

(อนุวัตร) 

 ความดี ความชอบขวัญกําลังใจ 

(อนุวัตร) 

 นโยบายและระบบ

งบประมาณ (พินทุสร) 

 งานจัดสรร และควบคุม

งบประมาณ (พินทุสร) 

 การเงิน การบัญชี เบิกจาย

และรายงาน (เพ็ญนภา) 

 การควบคุมและตรวจสอบ

ภายใน (ยุวด)ี 

 ทะเบียนพัสดุ และสินทรัพย 

(อนุวัตร) 

 การจัดซื้อ จัดจาง  

(กนิษฐา) 

 ระดมทรัพยากร การจัดหา

รายไดและกองทุนการศึกษา 

(พะเยาว) 

 งานรานคาสวัสดิการ 

   (ทิพาภรณ,พิกุล,แกวใจ) 

 หลักสูตรและการสอน (ธนันพัชร) 

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

(ธนันพัชร,เพ็ญนภา) 

 การวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน (กนิษฐา) 

 งานทะเบียน และเอกสารสําคัญ  

(เพ็ญนภา,กนิษฐา) 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (ยุวดี) 

 ประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 

(ธนันพัชร) 

 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

(อนุวัตร,ธนันพัชร) 

 การพัฒนาแหลงเรียนรู   

(ยุวดี) 

 หองสมดุ (รวงทอง) 

 หนังสือเรียนและอ่ืน ๆ   

(ธนันพัชร,กนิษฐา) 

 ภูมิปญญาทองถิ่น, แหลงเรียนรู 

(ชฎาพร,ยุวดี) 

 แนะแนว และการดูแลนักเรียน 

(นัทจนันท,เณศรพี) 

 สงเสริมความรูทางวิชาการแก

ชุมชน (ธนันพัชร) 

 การนิเทศ พัฒนาคุณภาพ   

      (ธนันพัชร) 

 สงเสริมคุณธรรม  

     (พะเยาว,ธนันพัชร) 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
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คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

นายอนพุงษ   กันพุม 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

นายอาทิตย   ภูกาญจนพรอย 

ท่ีปรึกษา 

พ.ต.ท.มนตรี  สังขยิ้ม 

ที่ปรึกษา 

นายบุญเชดิ  ชางเกิด 

รองประธาน 

พระครูนนทมงคลวิศษิฐ 

ผูแทนพระภิกษุ 

นายสวัสด์ิ  เกษรมาลา 

ผูแทนองคกรชุมชน 

นายประทุม  สุภาเกตุ 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นายนพพร  แยมพรอม 

ผูแทนศิษยเกา 

นายณัชพงศ  ทักษิณไศล 

ผูแทนผูปกครอง 

นางสาววันทนีย  โสมะเกษตริน 

ผูแทนครู 

นางสาลินี  สุขศิริ 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

 



 
 

  
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วิสัยทัศน  :   โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ)  มุงจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
    ผูเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  และมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
    รักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  โดยการสนบัสนุนของชุมชนและทองถ่ิน 
 

 

พันธกิจ  : 1.  จัดการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตรใหสอดคลองกับวัย  และธรรมชาติของนักเรียน 
2.  จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการแสวงหาความรูจากแหลงสารสนเทศ

ตางๆ 
   3.  จัดการเรียนรูทั้งที่เปนสากล  และวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน 
   4.  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามของไทย และความมีระเบียบวินัย 

5.  มุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม พลังงาน รวมถึงการใชอยางคุมคาและ
ประหยัด 

   6.  สงเสริมใหผูเรียนใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีทักษะตามกลุมสาระ  และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสารสองภาษาเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการ
ปฏิรูปการศกึษา 

 

เปาประสงค 
ดานผูเรียน 

1.  ผูเรยีนไดเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
2.  ผูเรยีนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ผูเรยีนมีความรูท่ีเปนสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย 
4.  ผูเรยีนมีจิตสํานึกรกัษสิ่งแวดลอมและพลังงาน  ใชอยางคุมคาและประหยัด  
5.  ผูเรยีนรูจักประหยัด  อดออม  ใชชีวิตอยางพอเพียง 

 
ดานครู/บุคลากร 
  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรูและพัฒนางาน   
 
ดานบริหารจัดการ 

  1.  พัฒนาการศึกษาโดยนําระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการดาํเนินงานทุกขั้นตอน 
2.  ผูบริหารมีภาวะเปนผูนําและมีวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการ 

  3.  ใชกระบวนการบริหารแบบ SBM ชุมชนและองคกรมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  4.  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหาร 
 

 



 
 

  
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอมูลพื้นฐานการศึกษา 

ขอมูลนักเรียนยอนหลัง  5  ป   

ปการศึกษา/ชั้น ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

อนุบาล 1 21 20 - - - 

อนุบาล 2 21 22 22 26 19 

อนุบาล 3 - - 22 23 24 

รวมอนุบาล 42 42 44 49 43 

ประถมศกึษาปที่ 1 33 21 24 23 22 

ประถมศกึษาปที่ 2 32 35 21 29 24 

ประถมศกึษาปที่ 3 29 31 36 21 30 

ประถมศกึษาปที่ 4 31 30 31 38 19 

ประถมศกึษาปที่ 5 34 32 31 32 36 

ประถมศกึษาปที่ 6 29 35 33 31 29 

รวมประถมศึกษา 188 183 176 174 160 

รวมทั้งหมด 230 225 220 223 203 

 

จํานวนครู 

ท่ี ชื่อ - สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 

1. นางสาลินี   สุขศิริ 42 20 ผูอํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

กศ.บ./
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
การบริหารการศึกษา 

2. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 28 5 ครู กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

3. นางสาวทิพาภรณ  มะหิน 32 5 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

4. นางยุวดี  ทองคํา 32 4 ครู ค.บ. วิทยาศาสตร 

5. นางสาวธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
 

41 4 ครู ศษ.บ. เทคโนโลยีการสื่อสาร
และการศึกษา 

6. นายอนุวัตร  ธิระมาร 28 4 ครู ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

 



 
 

  
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ท่ี ชื่อ - สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 

7. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
 

36 3 คร ู วทบ./ 
ศศ.ม. 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางไม/ 

การสอนวิทยาศาสตร 

8. นางสาวกนิษฐา   วรรณวงษ 28 3 ครู ค.บ. คณิตศาสตร 

9. นางสาวชฎาพร  เสารคํา 25 1 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย 

10. นางสาวนัทจนันท  ซอนกลิ่น 24 1 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย 

11. นางสาวปาณิสรา   คํามูล 26 1 ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 

๑๒. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุย ๓๓ ๑ ครูผูชวย กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

 

ครูอัตราจางและลูกจางประจํา 

ที่ ชื่อ - สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วิชาเอก จางดวยเงิน 

1. นางพะเยาว  เรืองออน 66 46 ค.บ. นาฏศิลป (ครูผู
ทรงคุณคาแหงแผนดิน) 

สพฐ. 

2. นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย 28 6 ศ.ศ.บ. นาฏศิลป องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

3. นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 29 5 ค.บ. สังคมศึกษา องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

4. นางสาวรวงทอง  มาตผล 28 3 ค.บ. ภาษาไทย องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

5. นางสาวแกวใจ  จําปาทอง 30 2 ค.บ. การศึกษาภาษาไทย องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

6. นางสาวนุชรีภรณ จันทรสิงห 31 - บธ.บ./ 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอรธุรกิจ/ 
การบริหารการศึกษา 

สพฐ. 

7. นายสิทธิพร  เกตุมี 56 - ม.ศ. 3 -  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จํานวนขอมูลครูและบุคลากร จําแนกตามหนาที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่ํากวา  
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกวา  
ป. ตรี 

นอยกวา 
30 ป 

30-50 ป มากกวา  
50 ป 

ผูอํานวยการโรงเรียน - 1 - - 1 - 1 - 
ครูประจําการ 1 10 - 10 1 6 5 - 
ครูอัตราจาง - 5 - 5 - 3 1 1 
ครูธุรการ - 1 -  1 - 1 - 

ลูกจางประจํา 1 - 1 - - - - 1 
รวม 2 17 1 15 3 9 8 ๒ 

 
การพัฒนา IT โรงเรียน 

1) หองปฏิบัติการ 
  หองปฏิบัติการทางภาษา          หอง       -    ที่นั่ง 
  หองเรียนคอมพิวเตอร         1  หอง      21  เครื่อง 
  หองวิทยาศาสตร          1  หอง 

2) โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร ชนิดตั้งโตะ ท้ังหมด 31 เครื่อง   ไดรบัจาก 
  เงินงบประมาณ   13 เครื่อง 
  รับการบริจาค/เอกชน  18 เครื่อง 

    ใชเพ่ือการบริหารจัดการ ทั้งหมด 2 เครื่อง 
 ใชงานได    1 เครื่อง 
   ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 29 เครื่อง 
 ใชงานได 29 เครื่อง 
 

*อัตราสวนเคร่ืองคอมพิวเตอร ตอ นกัเรียน 

คอมพิวเตอร 
เพื่อการเรียนการสอน 

คอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารจัดการ รวม 
(จํานวนเคร่ือง) 

เฉลี่ยอัตราสวนเคร่ือง
คอม:นักเรียน 

29 2 31 1:8 

 
เครื่องแท็บเล็ต (Tablet)      ทั้งหมด 63      เครื่อง ไดรับจาก  

 เงนิงบประมาณ   63 เครื่อง 
 รับการบริจาค/เอกชน  - เครื่อง 

  ใชเพ่ือการบริหารจัดการ ทั้งหมด 2 เครื่อง 
                      ใชงานได    - เครื่อง 

  ใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 65 เครื่อง 
 



 
 

  
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

*หองสมุด/แหลงเรียนรู/สื่อการเรียนรู 
 1)  หองสมุดมีขนาด 3.5 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 11,700  เลม 
  การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบดิวอี้ คิดเปนรอยละ  80 ของนักเรยีนทั้งหมด  

2) หองปฏิบัติการ 
 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน  1 หอง 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน  1 หอง 
3)  คอมพิวเตอร จํานวน 31 เครื่อง 
 ใชเพ่ือการเรียนการสอน  29 เครื่อง 
 จํานวนนักเรยีนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  90 คน   
       ตอวัน  คิดเปนรอยละ  40.90   ของนักเรียนทั้งหมด 

  ใชเพ่ือการบริหารจัดการ  2 เครื่อง 
4)  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
๑. หองคอมพิวเตอร 
๒. หองวิทยาศาสตร 
๓. หองสมุด 
๔. หองสหกรณนักเรียน 
๕. หองพยาบาล 
๖. แปลงเกษตร 
๗. หองประกอบอาหาร 
๘. สวนหยอม 

600  คร้ัง/ป 
400  คร้ัง/ป 
400  คร้ัง/ป 
400  คร้ัง/ป 
100  คร้ัง/ป 
100  คร้ัง/ป 
200  คร้ัง/ป 
100  คร้ัง/ป 

 
5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 

แหลงเรียนรูภายนอก 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
๑.วัดบางไกรนอก 
๒.วัดอุทยาน 
๓.คลองบางกอกนอย 
๔.วัดไทยเจรญิ 
๕.บานเรือนในชุมชน 
๖.การนํานักเรยีนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๗.เขาคายลูกเสือเนตรนารี 
๘.เขาคายคุณธรรม 

45  ครั้ง/ป 
30  ครั้ง/ป 
80  ครั้ง/ป 
20  ครั้ง/ป 
365  วัน 
๒  คร้ัง/ป 
๑  คร้ัง/ป 
1  คร้ัง/ป 

 
 



 
 

  
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 
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ยุทธศาสตรในการบริหาร 
  ยุทธศาสตรที่  1     ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ังคง 
  ยุทธศาสตรที่  2     พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  ยุทธศาสตรที่  3     พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตรที่  4     สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ   
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตรที่  5     เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  

ยุทธศาสตรที่  1  ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคง  
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

1.2 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

1.3 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

1.4 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

1.5 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.6 โครงการสรางเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

1.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 

1.8 โครงการวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

1.9 โครงการสรางเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.2 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
2.3 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

2.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือความเปนเลิศ 

2.5 โครงการหองสมุดแหงการเรียนรู 
2.6 โครงการสงเสริมการเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

2.8 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

2.9 โครงการสงเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 

2.10 โครงการสงเสริมการศกึษาสูมาตรฐานสากล 

2.11 โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2.12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2.13 โครงการจัดการเรียนรูสูความพอเพียง 

2.14 โครงการสรางเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

2.15 โครงการ STEM Education 
2.16 โครงการโรงเรียนสีขาว 
2.17 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
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2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

2.19 โครงการวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

2.20 โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) 
2.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท 

ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

3.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

3.3 โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.4 โครงการการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตรที่  4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 
4.1 โครงการสงเสริมการเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

4.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.5 โครงการโรงเรียนสีขาว 

4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

4.7 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

4.8 โครงการอาหารกลางวัน 

4.9 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

4.10 โครงการสรางเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

4.11 โครงการสงเสริมสหกรณในโรงเรียน 
4.12 โครงการสงเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 

4.13 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธโรงเรียนสูชุมชน 

4.14 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 
สสวท 

ยุทธศาสตรที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

5.2 โครงการสงเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 
5.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

5.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 
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5.5 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

5.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 
5.8 โครงการปรับปรงุและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
5.9 โครงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใชงบประมาณ 
5.10 โครงการปรับปรงุอาคารและสถานที่และภูมิทัศน 
5.11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.12 โครงการโรงเรียน วัด บาน ประสานใจ 
5.13 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
5.14 โครงการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของชุมชนและทองถ่ิน 
5.15 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
5.16 โครงการสงเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
5.17 โครงการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค 
5.18 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.19 โครงการปรับปรงุหองประชุมเกียรติยศ 
5.20 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป 
5.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
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งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 
 โรงเ รียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ ) ได รับ จัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี (อบจ.) โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ)  ปงบประมาณ 2563  ดังน้ี 

 
ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานจัดการศกึษากอนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- อนุบาลปท่ี 2 (19 คน x 1,700 บาท) 
- อนุบาลปท่ี 3 (24 คน x 1,700 บาท) 

 
73,100 

 
32,300 
40,800 

 
1,700 บาท 

ตอคน 
ตอป 

2 แผนงานจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 
เงินอุดหนุนทั่วไป คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ชั้นประถมศกึษาปท่ี 1 (22 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศกึษาปท่ี 2 (24 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศกึษาปท่ี 3 (30 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศกึษาปท่ี 4 (19 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศกึษาปท่ี 5 (36 คน x 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศกึษาปท่ี 6 (29 คน x 1,900 บาท) 

 
304,000  

 
41,800 
45,600 
57,000 
36,100 
68,400 
55,100 

 
1,900 บาท 

ตอคน 
ตอป 

3 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

 
812,000 

 
20 บาท/คน/วัน 

4 องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) 
     -     คาจางครูอัตราจาง 4 คน x 15,000 บาท  
     -     คาจางครตูางชาติ 1 คน x 59,000 บาท  

 
720,000 
531,000 

 
12 เดือน 
9 เดือน 

5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
- คาจางเจาหนาที่ธุรการ โครงการคืนครูใหนักเรียน      
1 คน x 15,000 บาท  

 
180,000 

 
12 เดือน 

6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 
- รายไดสถานศึกษา 

 
77,100 

-คาสนับสนุนการศึกษา 
-เงินบริจาค 

รวม 2,697,200  
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การจัดสรรงบประมาณ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) จัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

รายการ งบประมาณเงินอุดหนุน หมายเหตุ 
จํานวน (บาท) รอยละ  

1.งานดําเนินการ 
  1.1 กลุมบริหารวิชาการ 
  1.2 กลุมบริหารงานบุคคล 
  1.3 กลุมบริหารงบประมาณ 
  1.4 กลุมบริหารทั่วไป 
  1.5 งบกลาง 

 
174,380 
43,000 
3,600 

40,000 
16,120 

 
62.93 
15.52 
1.30 

14.43 
5.82 

* คาสาธารณปูโภค 
100,000 บาท 

 

รวม 277,100 100  
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การพิจารณางบประมาณตามโครงสรางการบริหาร 
 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณป 2563 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอม
อุปถัมภ) คร้ังท่ี 3 /2562 วันที ่17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได
สถานศึกษา 

อื่น ๆ 

กลุมบริหารวิชาการ 
1 พัฒนาคุณภาพการศกึษาปฐมวัย 13,500   
2 บานนักวิทยาศาสตรนอย 3,000   
3 พัฒนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 35,600   
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเพ่ือความเปนเลิศ 45,610   
5 หองสมุดแหงการเรยีนรู 7,200   
6 สงเสริมการเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 5,000   
7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผูเรียนในศตวรรษที่ 21 1,000   
8 พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 1,000   
9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,250   

10 สงเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 8,200   
11 สงเสรมิการศึกษาสูมาตรฐานสากล 8,000   

12 อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 2,000   
13 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 8,420  95,290 

(งบเรียนฟรี 15 ป) 

14 จัดการเรียนรูสูความพอเพียง 4,000   
15 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 6,400  20,000 

(งบเรียนฟรี 15 ป) 
16 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  300,989.86 

(งบเรียนฟรี 15 ป) 
- คาหนังสือเรียน 
158,134.86 
- คาอุปกรณการ
เรียน 71,395 
- คาเคร่ืองแบบ
นักเรียน 71,460 

17 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 5,000  5,000 
(บ.ชากังราว) 

18 STEM Education 3,000   
19 โรงเรยีนสีขาว 2,000   
20 โรงเรยีนประชารัฐ 4,500  89,225 

( CP ALL) 
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได
สถานศึกษา 

อื่น ๆ 

กลุมบริหารวิชาการ (ตอ) 
21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาผาน

ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
4,000   

22 โรงเรยีนสุจริต พินิจคุณธรรม 1,500   
23 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 3,000   
24 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
1,000   

รวมงบประมาณกลุมบริหารวิชาการ 174,380  510,504.86 
กลุมบริหารงบประมาณ 
1 ปรับปรงุและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 2,000   
2 การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช

งบประมาณ 
1,600   

3 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 3,000   
รวมงบประมาณกลุมบริหารงบประมาณ 3,600   
กลุมบริหารงานบุคคล 
1 พัฒนาวิชาชีพ 40,000   
2 เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   30,000 
3 การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย

กระบวนการ (PLC) 
3,000   

รวมงบประมาณกลุมบริหารงานบุคคล 43,000  30,000 
กลุมบริหารท่ัวไป 
1 ปรับปรงุอาคาร สถานท่ีและปรับภูมิทัศน 10,000 30,000 350,000 
2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,000   
3 วันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 6,000   
4 โรงเรียน วัด บาน ประสานใจ 2,000   
5 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 1,000 20,300 

(ประกัน) 
 

6 อาหารกลางวัน   812,000 (อบต.) 
7 โรงเรียนสงเสริมคุณภาพ 2,000   
8 สรางเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรยีน 1,500   
9 สงเสริมสหกรณในโรงเรียน   25,000 (สหกรณ) 

 



 
 

  
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนราย
หัวฯ 

รายได
สถานศึกษา 

อื่น ๆ 

กลุมบริหารท่ัวไป (ตอ) 
7 โรงเรียนสงเสริมคุณภาพ 2,000   
8 สรางเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรยีน 1,500   
9 สงเสริมสหกรณในโรงเรียน   25,000 

(สหกรณ) 
10 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 6,000  16,743 

(หนังสือเรียน) 
11 จัดการศึกษาโดยความรวมมือของชุมชนและทองถ่ิน 1,000  120,000 

(ทุนการศึกษา) 
12 พัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการบริหารการจัดการศึกษา 2,000   
13 สงเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 2,500   
14 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 100,000* 30,000  
15 โรงเรยีนปลอดขยะ 2,000   
16 พัฒนางานประชาสัมพันธโรงเรียนสูชุมชน 2,000   
17 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   9,250  

(สพป.) 
รวมงบประมาณกลุมบริหารงานท่ัวไป 140,000 80,300 1,332,993 

งบกลาง 
1 งบสํารองจาย 16,120   

รวมงบประมาณงบกลาง 16,120   
รวมงบประมาณทั้งหมด 377,100 80,300 1,875,497.86 

2,332,897.86 
    

 
 


