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ส่วนที่ 1 
 
 

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

 
เรียน  ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2561  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561  ดังต่อไปนี้ 
 

1.  สถานะการคลัง 
 ปีงบประมาณ 2561   ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   10,260,744   บาท  โดยแยกเป็น 

1.1 ด้านรายรับ  ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิน้  10,260,744   บาท  แยกเป็น 
 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง       จำนวน      –  บาท 
1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ      จำนวน      –  บาท 
2.  เงินที่ได้รับจากการรับจ้างและจากการจำหน่ายสิ่งของ    จำนวน      –  บาท 
3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ      จำนวน      –  บาท 
4.  เงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา     จำนวน      –  บาท 
5.  เงินที่ได้จากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของ 
สถานศึกษา         จำนวน       –  บาท 
6.  เงินที่ได้จากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ของ

สถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก      จำนวน       –  บาท 
7.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา      จำนวน       –  บาท 
8.  รายได้อ่ืนๆ         จำนวน       –  บาท 
 

ข.  รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้รับจากการอุดหนุน 
1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง        จำนวน 1,560,880   บาท 
1.1 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา       จำนวน     186,400   บาท 
1.2 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    จำนวน     259,200   บาท 
1.3 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน    จำนวน     400,000   บาท 
1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน     จำนวน       71,280   บาท 
1.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมงานประเพณีชุมชน     จำนวน       50,000   บาท 
1.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้      จำนวน       20,000   บาท 
1.7 ค่าไฟฟ้า       จำนวน     400,000   บาท 
1.8 ค่าน้ำ         จำนวน      170,400   บาท 
1.9 ค่าโทรศัพท์         จำนวน          3,600   บาท 
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2.  เงินอุดหนุนทีร่ัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
จำนวน  3,283,800  บาท 

2.1  ค่าอาหารกลางวัน        จำนวน  2,232,000   บาท 
2.2  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จำนวน      20,000   บาท 
2.3  ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง    จำนวน        9,600   บาท 
2.4  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไวไฟ (WiFi)    จำนวน        7,200   บาท 
2.5  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน     จำนวน     100,000   บาท 
2.6  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน    จำนวน       50,000   บาท 
2.7  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพย์ติดในสถานศึกษา   จำนวน     115,000   บาท 
2.8  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 
      โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น      จำนวน      750,000  บาท 
 

3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เช่น  เงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    จำนวน   4,841,064  บาท 
3.1  ค่าเงินรายหัวนักเรียน       จำนวน   2,383,700   บาท 
3.2  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       จำนวน      599,970   บาท 
3.3  ค่าหนังสือเรียนฟรี        จำนวน      701,444   บาท 
3.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน       จำนวน      368,610   บาท 
3.5  ค่าอุปกรณ์การเรียน        จำนวน      358,340   บาท 
3.6  ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Topup)     จำนวน      251,000   บาท 
3.7  ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ประถม)   จำนวน       76,000    บาท 
3.8  ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (มัธยม)   จำนวน     102,000    บาท 
 

ค.  รายได้สะสมของสถานศึกษา 
1.  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น    จำนวน     575,000   บาท 

1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
         จำนวน      575,000   บาท 
1.2 ด้านรายจ่าย  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  10,260,744   บาท  แยกเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งด้านวิชาการ   ยอดรวม   809,200   บาท 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

ยอดรวม   285,000   บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาผู้บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ยอดรวม  4,443,294  บาท 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ยอดรวม  1,325,000  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ยอดรวม    190,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายที่ดี                              ยอดรวม  2,367,500  บาท 
กลยุทธ์ที่ 5.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ           ยอดรวม     190,000  บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและส่งเสริมสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ที ่6.1 ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศด้านกีฬาและสนับสนุนสู่อาชีพ  
         ยอดรวม    250,000   บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 7.1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม                               ยอดรวม      80,000   บาท 
กลยุทธ์ที่ 7.2  ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์                                ยอดรวม     160,750  บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรทางการศึกษาในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8.1 ชุมชน  องค์กรทางศาสนาและสถาบันทางวิชาการ ที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา 

ยอดรวม  160,000 บาท 
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2.  การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที ่30 กันยายน 2560  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

รายรับ 

ยอดยกมาป ี 2559  

เรียนฟรี  15  ปี  

ปรับปรุงหลักสูตร  

งานประเพณี  

พัฒนาบุคลากร  

อาหารกลางวัน  

ครูต่างประเทศ  

พัฒนาการศึกษา  

อ่ืนๆ   

รวม  
รายจ่าย 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เรียนฟรี  15  ปี  

ค่าใช้สอย  

ค่าวัสดุ  (อาหารกลางวัน)  

ค่าจ้างชั่วคราว  

ค่าสาธารณูปโภค  

วัสดุ  

หนังสือห้องสมุด  

ภาษีหัก  ณ  ที่จา่ย  

โอนเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ  2558  เข้าเงินสะสม  

อ่ืนๆ  

รวม  

  

บวก ตีเช็คขาด ฎีกาท่ี   

            ตีเช็คขาด ฎีกาท่ี   
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 2.1  รายได้ 

รายได้ 
รับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมาย
เหตุ 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง    
1.  เงินที่มผีู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ - -  
2.  เงินที่ได้รับจากการรับจ้างและจากการจำหน่ายสิ่งของ - -  
3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ - -  
4.  เงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา 300,000 -  
5.  เงินที่ได้จากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ

ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
- -  

6.  เงินที่ได้จากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงิน
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ของ
สถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก 

- -  

7.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา - -  
8.  รายได้อ่ืนๆ - -  

ข.  รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และ
เงินที่ได้รับจากการอุดหนุน 

   

1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง 

             1.1 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา   
             1.2 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ   
             1.3 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาจีน 
             1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
             1.5 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมร่วมงานประเพณีชุมชน 
             1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ 
             1.7 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบุญสมมาบูชาน้ำ 
             1.8 ค่าไฟฟ้า 
             1.9 ค่าน้ำ 
             1.10 ค่าโทรศัพท์ 
 

1,891,680 
 
 

198,000 
518,400 

 
400,000 

 
71,280 
50,000 
20,000 
60,000 

400,000 
170,400 

3,600 

1,560,880 
 
 

186,400 
259,200 

 
400,000 

 
71,280 
50,000 
20,000 

- 
400,000 
170,400 

3,600 

 

2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน, เงินส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ฯลฯ 

         2.1  ค่าอาหารกลางวัน   
         2.2  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
         2.3  ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

3,602,600 
 
 

2,408,000 
20,000 
9,600 

3,283,800 
 
 

2,232,000 
20,000 
9,600 
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รายได้ 
รับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมาย
เหตุ 

         2.4  ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบ wifi 
         2.5  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
         2.6  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
         2.7  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
         2.8  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

- 
100,000 
50,000 
15,000 

 
1,000,000 

7,200 
100,000 
50,000 

115,000 
 

750,000 

3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น เงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 
ปี  
3.1  ค่ารายหัวนักเรียน 
3.2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.3  หนังสือเรียนฟรี 
3.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.5  อุปกรณ์การเรียน 
3.6  รายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) 
3.7  ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 

4,957,713 
 

2,514,800 
633,000 
722,653 
390,020 
378,240 
258,000 
61,000 

4,841,064 
 

2,383,700 
599,970 
701,444 
368,610 
358,340 
251,000 
178,000 

 

ค.  รายได้สะสมของสถานศึกษา 
1.  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  

 1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)    

 
 

570,000 

 
 

575,000 

 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 11,325,403.51 10,260,744     
 
 
 
 

2.2  รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มคีุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 

1,534,680 1,094,200  

1.1 ผู้เรียนเป็นคนเก่งด้านวิชาการ 1,018,400 809,200  
1.2 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 516,280 285,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและมีหลักธรรมาภิบาล 

4,497,723 4,443,294  

2.1  ผู้บริหาร บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4,497,723 4,443,294  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ 1,570,000 1,325,000  
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1  พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 1,570,000 1,325,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

100,000 190,000  

4.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการ
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

100,000 190,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีและสุนทรียภาพ 

2,573,000 2,557,500  

5.1  ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกายที่ดี                                                 2,508,000 2,367,500  
5.2  ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี                                                      65,000 190,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬาและส่งเสริมสู่อาชีพ 

650,000 250,000  

6.1 ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศด้านกีฬาและสนับสนุนสู่
อาชีพ 

650,000 250,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

210,000 240,750  

7.1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม                                              80,000 80,000  
7.2  ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค ์                                           130,000 160,750  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้ปกครอง องค์กรทางการศึกษาในการจัดการศึกษา 

190,000 160,000  

8.1 ชุมชน  องค์กรทางศาสนาและสถาบันทางวิชาการ ที่มี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษา 

190,000 160,000  
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ส่วนที่ 2 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 
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โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น 
รายจ่ายท้ังสิ้น 10,260,744 บาท   แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งดา้นวิชาการ   ยอดรวม   809,200   บาท 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ยอดรวม 285,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาผู้บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ยอดรวม  4,443,294  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ยอดรวม  1,325,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ยอดรวม    190,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายที่ดี                              ยอดรวม  2,367,500  บาท 
กลยุทธ์ที่ 5.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ           ยอดรวม     190,000  บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและส่งเสริมสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 6.1 ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศด้านกีฬาและสนับสนุนสู่อาชีพ ยอดรวม    250,000   บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 7.1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม                               ยอดรวม      80,000   บาท 
กลยุทธ์ที่ 7.2  ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์                                ยอดรวม     160,750  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรทางการศึกษาในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8.1 ชุมชน  องค์กรทางศาสนาและสถาบันทางวิชาการ ที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา 

ยอดรวม  160,000 บาท 
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เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561  และได้เสนอ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  ต่อกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้รับการพิจารณาผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
 
 
 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 
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โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวดัขอนแก่น 

 
ประมาณการรายได้  รวมทั้งสิ้น  10,260,744  บาท 
ก. รายได้ที่จัดหาเอง       จำนวน      –    บาท 

1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ      จำนวน       –    บาท 
2.  เงินที่ได้รับจากการรับจ้างและจากการจำหน่ายสิ่งของ    จำนวน       –    บาท 
3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ      จำนวน       –    บาท 
4.  เงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา     จำนวน       –    บาท 

     5.  เงินที่ได้จากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
             จำนวน       –    บาท 

6.  เงินที่ได้จากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ของ
สถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก      จำนวน       –    บาท 

7.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา      จำนวน       –    บาท 
8.  รายได้อ่ืนๆ         จำนวน       –    บาท 
 
 

ข.  รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้รับจากการอุดหนุน 
1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง        จำนวน 1,560,880 บาท 
1.1  ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา  จำนวน 186,400 บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  

เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง 
1.2  ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จำนวน  259,200  บาท  คำชี้แจง 

ประมาณการไว้  น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากลดจำนวนครูลงเหลือ 1 คน จากเดิม 2 คน 
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1.3  ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน  จำนวน 400,000  บาท คำชี้แจง ประมาณ
การไว้  เท่ากับ ปีที่ผ่านมา   

1.4  ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน  จำนวน 71,280   บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้  
เท่ากับ ปีทีผ่่านมา   

1.5  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมงานประเพณีชุมชน จำนวน  50,000   บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้  
เท่ากับ ปีที่ผ่านมา   

1.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้  จำนวน 20,000  บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้  เท่ากับ  
ปีที่ผ่านมา   

1.7 ค่าไฟฟ้า  จำนวน  400,000  บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้  เท่ากับ  ปีที่ผ่านมา  
1.8 ค่าน้ำ  จำนวน  170,400  บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้  เท่ากับ  ปีที่ผ่านมา   
1.9 ค่าโทรศัพท์  จำนวน  3,600  บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้  เท่ากับ  ปีที่ผ่านมา   
 

2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
จำนวน  3,283,800  บาท 

2.1  ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน  2,232,000  บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  
เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง 

2.2  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จำนวน 20,000  บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้  
เท่ากับ ปีที่ผ่านมา   

2.3  ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  จำนวน 9,600  บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้  
เท่ากับ ปีที่ผ่านมา   

2.4  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไวไฟ (WiFi)  จำนวน 7,200  บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้  มากกว่า ปีที่
ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

2.5  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน 100,000 บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้  
เท่ากับ ปีที่ผ่านมา   

2.6  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  จำนวน 50,000  บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้  
เท่ากับ ปีที่ผ่านมา   

2.7  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพย์ติดในสถานศึกษา  จำนวน 115,000 บาท  คำชี้แจง 
ประมาณการไว้ มากกว่า ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

2.8  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่  
จำนวน 750,000  บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการจัดสรรลดลง 
  

3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เช่น  เงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    จำนวน   4,841,064  บาท 
3.1  ค่าเงินรายหัวนักเรียน  จำนวน  2,383,700  บาท   คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีทีผ่่านมา  

เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง 
3.2  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 599,970  บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  

เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง 
3.3  ค่าหนังสือเรียนฟรี  จำนวน  701,444  บาท   คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีทีผ่่านมา  

เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง 
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3.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน 368,610  บาท   คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  
เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง 

3.5  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จำนวน 358,340 บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  
เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง 

3.6  ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Topup)  จำนวน  251,000 บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้ ประมาณการไว้ 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง 

3.7  ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  จำนวน 178,000 บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้ มากกว่าปีที่
ผ่านมา  เนื่องจากนักเรียนยากจนมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 

 
 

ค.  รายได้สะสมของสถานศึกษา 
1.  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น   จำนวน      575,000   บาท 

1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
จำนวน  575,000   บาท  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการจัดสรรปลายปีงบประมาณ 
2560  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 2560 
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจา่ยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ผู้เรียนเป็นคนเก่งด้านวิชาการ 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนสอบประเมิน O-NET  มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

ระดับชาติ 
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความรู้ความสามารถและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 
 

งานที่ทำ 
1. จ้างครูที่มีความรู้ความสามารถมาสอนพิเศษนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันหยุดเรียน

เสาร์-อาทิตย์ 
2. จ้างครูต่างประเทศท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนมาสอนนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา 
3. ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาสอนเสริมนักเรียนนอกเวลาเรียนปกติ เพ่ือเตรียมความพร้อมการ

สอบ  O-NET       
4. นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการและกิจกรรมด้านอื่นๆตาม

หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการจัดขึ้น 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 100,000 100,000  
2.  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 918,400 659,200  
3.  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตระดับปฐมวัย 50,000 50,000  

รวม 1,068,400 809,200  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจา่ยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวัย 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพทุกๆด้าน 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
5. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

 

งานที่ทำ  
1.  จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
2.  จัดหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนในโรงเรียน 
3.  นำนักเรียนไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
4.  จัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 

20,000 70,000 
 

2.  โครงการรักการอ่าน 45,000 45,000  
3.  โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 101,280 100,000  
4.  โครงการเขา้ค่ายวิชาการ 50,000 50,000  
5.  โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับปฐมวัย 

0 20,000 
 

รวม 216,280 285,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจา่ยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของประเทศประชาคมอาเซียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
3. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน 
4. เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ  และรองรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากภายนอก (สมศ.) 
 
 

งานที่ทำ 
1. ติดตั้ง Wifi  และบริการอินเตอร์เน็ต 
2. จัดจ้างครูอัตราจ้างในตำแหน่งที่ขาดแคลน 
3. จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนการสอนของนักเรียน 
4. จัดทำแผนงาน  โครงการ  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ

หน่วยงานต้นสังกัด  และของชาติ  มีการกำกับ  ติดตาม  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ/บริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 0 60,000  
2.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (ห้องสมุด) 250,000 100,000  
3.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 38,400 38,400  
4.  โครงการนิเทศภายใน 0 10,000  
5.  โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 

772,000 760,400 
 

6.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 20,000 20,000  
7.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 660,000 660,000  
8.  โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 1,551,913 1,606,394  
9.  โครงการบริหารจัดการศึกษาภายในที่ดี 1,455,410 1,188,100  

รวม 4,747,723 4,443,294  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3.  เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชานชนในท้องถิ่น 

 
 

งานที่ทำ 
1.  จัดกิจกรรมชุมนุมสู่อาชีพ 
2.  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ แบบบูรณาการ  ดนตรี นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย 
3.  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านกีฬา 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ/บริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1. โครงการรักษ์ชุมชนของเรา  (อนุบาล) - 50,000 รายได้สะสม 
2. โครงการรักษ์ท้องถิ่น  (ป.1-ป.3) - 50,000 รายได้สะสม 
3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  (ป.4-ป.6) - 50,000 รายได้สะสม 
4. โครงการเส้นศิลป์เพน้ท์สี  (ป.4-ป.6) - 50,000 รายได้สะสม 
5. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีกีต้าร์  (ป.4-ป.6) - 50,000 รายได้สะสม 
6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล  (ป.4-ป.6) - 50,000 รายได้สะสม 
7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล  (ม.1- ม.6) - 75,000 รายได้สะสม 
8. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล  (ม.1- ม.6) - 75,000 รายได้สะสม 
9. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์  (ม.1- ม.6) - 75,000 รายได้สะสม 
10. โครงการอบรมศึกษาดูงาน SBMLD  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

- 
50,000 รายได้สะสม 

1. โครงการรักษ์ชุมชนของเรา  (อนุบาล) 50,000 50,000  
2. โครงการรักษ์ท้องถิ่น  (ป.1-ป.3) 50,000 50,000  
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โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  (ป.4-ป.6) 50,000 50,000  
4. โครงการเส้นศิลป์เพ้นท์สี  (ป.4-ป.6) 50,000 50,000  
5. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีกีต้าร์  (ป.4-ป.6) 50,000 50,000  
6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล  (ป.4-ป.6) 50,000 50,000  
7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล  (ม.1- ม.6) 75,000 75,000  
8. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล  (ม.1- ม.6) 75,000 75,000  
9. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์  (ม.1- ม.6) 75,000 75,000  
10. โครงการอบรมศึกษาดูงาน SBMLD  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

45,000 50,000 
 

11. โครงการสามเหลี่ยม 4.0 - 75,000  
12. โครงการชุมชนโปรดักหัตถกรรม - 50,000  
13. โครงการเยาวชนวัยใสหัวใจกีฬา - 50,000  

รวม 570,000 1,325,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 
3. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
งานที่ทำ 

1. จัดอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน   
2. จัดอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
3. ส่งครูเข้าอบรมตามโครงการของเทศบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 
4. จัดกิจกรรมให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนไปศึกษาดูงาน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ/บริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1.  โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ 0 90,000  
2.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 40,000 40,000  
3.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น STEM 
Education 

40,000 40,000  

4.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 20,000  
รวม 100,000 190,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและสุนทรียภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายที่ดี 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
2. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง 

 
 

งานที่ทำ 
1. ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามความสามารถและความถนัด 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับ นักเรียน  
3. จัดโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  ระดับชั้นประถมศึกษา 

และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ขาดแคลน 
4.  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน 
5. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา 80,000 90,500  
2.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      
     -  กิจกรรมยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี   20,000 40,000  
     -  กิจกรรมอาหารกลางวัน   2,408,000 2,232,000  
3.  โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพ 0 5,000  

รวม 2,508,000 2,367,500  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพจิตที่ดีและสุนทรียภาพ 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและศิลปะ 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมการออกกำลังกาย 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้หลีกเลี่ยงยาเสพติด 

 
 

งานที่ทำ 
1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 10,000 10,000  
2.  โครงการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร์ 40,000 60,000  
3.  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสามเหลี่ยมเข้มแข็ง 15,000 115,000  
4.  โครงการจิตศึกษา 0 5,000  

รวม 65,000 190,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและส่งเสริมสู่อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและส่งเสริมสู่อาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและส่งเสริมสู่อาชีพ 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา 

 
งานที่ทำ 
     1.  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล 
     2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล 400,000 100,000  
2.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล 250,000 150,000  

รวม 650,000 250,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 7.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ศาสนาที่ตนเองนับถือและนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 
 

งานที่ทำ 
1. จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น 
2. จัดกิจกรรมวันสำคัญที่เก่ียวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญอ่ืนๆ 
3. นำครูพระมาสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 50,000 50,000  
2.  โครงการวันสำคัญ เทศกาลและประเพณี 30,000 30,000  

รวม 80,000 80,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที ่7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 7.2 ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนระเบียบวินัย  เสียสละ  อดทน  มีความสามัคคี  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักการใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน ต่อครู-อาจารย์ และสถานศึกษา 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
5. เพ่ือให้เรียนรู้จักการให้เพ่ือดำรงพุทธศาสนาให้คงอยู่ 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

งานที่ทำ 
1. จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  และยุวกาชาด 
2. จัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้นำมวลชนสัมพันธ์ 
3. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
4. จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
5. จัดกิจกรรมตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา 
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 90,000 87,750  
2.  โครงการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำ 20,000 20,000  
3.  โครงการสำนึกรักน้ำเงินเหลือง 20,000 25,000  
4.  โครงการสืบสานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย - 3,000  
5.  โครงการรักษ์ไทย - 25,000  

รวม 130,000 160,750  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
******************************* 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรทางการศึกษาในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่8.1 ชุมชน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ชุมชน  วัด  และสถาบันทางวิชาการ  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่งานทางวิชาการ  และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลของ

ความก้าวหน้าของบุตรหลาน 
3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน  และผู้ปกครองได้รับทราบผลของความก้าวหน้า

ของโรงเรียน 
 
 

งานที่ทำ 
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น  ทำโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้ง

กัน 
2. จัดนิทรรศการเผยแพร่งานทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลของ

ความก้าวหน้าของบุตรหลาน 
3. จัดทำวารสารเผยแพร่  ความก้าวหน้าของโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ปกครองได้รับทราบ 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1.  โครงการเปิดบ้าน (Samliam Open  House)   60,000 80,000  
2.  โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน - 10,000  
3.  โครงการร่วมงานประเพณีชุมชนและเทศบาล 50,000 50,000  
4.  โครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ 20,000 20,000  
5.  กิจกรรมบุญสมมาบูชาน้ำ 60,000 -  

รวม 190,000 160,000  
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รายละเอียดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจา่ยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
รายจ่ายท้ังสิ้น   ตั้งจ่ายไว้รวม  10,260,744  บาท   แยกเป็น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข     
ตั้งจ่ายไว้รวม  1,094,200  บาท   แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ผู้เรียนเป็นคนเก่งด้านวิชาการ    ตั้งจ่ายไว้รวม  809,200  บาท  แยกเป็น 
 1.1.1  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ตั้งจ่ายไว้  100,000  บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 กิจกรรม  ดังนี้ 
-  กิจกรรมเตรียมสอบ  O-NET  ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ในการสอบ     

O-NET  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าหนังสือแนวข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำ
ข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว)  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.1   

  -  กิจกรรมเตรียมความรู้สู่มหาวิทยาลัย   ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับอุดมศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าหนังสือแนว
ข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่  1.1   

- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ  ตั้งจ่ายไว้  60,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่านำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิชาการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความรู้
ความสามารถ  ความถนัด  และได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าเอกสารเสริมวิชาการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่  1.1   

1.1.2 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   ตั้งจ่ายไว้   659,200  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  2 กิจกรรม   
 
-  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ตั้งจ่ายไว้  259,200 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ  หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ใน

ด้านภาษาอังกฤษในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 คน  ให้คำแนะนำปรึกษาในโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ครูและนักเรียน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 21,600 
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บาท  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชาวต่างประเทศหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ  นักเรียน
สามารถอ่านและพูดออกสำเนียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจำวัน 

-  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน  ตั้งจ่ายไว้  400,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูที่เชี่ยวชาญภาษาจีน  เพ่ือทำการสอนภาษาจีนในโรงเรียน

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 15,000 บาท และจ่ายเป็น
ค่าวัสดุ, อุปกรณ์, สื่อการเรียนการสอน เป็นเงิน 40,000 บาท  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและ
พัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของครูในโรงเรียน   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตระดับปฐมวัย   ตั้งจ่ายไว้  50,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการที่

เหมะสมกับวัย  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสื่อการเรียนการสอน  ค่าวารสาร  ค่าตำรา
เรียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.1   
 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืน  ตั้งจ่ายไว้รวม  285,000  บาท   
แยกเป็น 

1.2.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตั้งจ่ายไว้   70,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละวิชาชีพที่

ทำหน้าที่สอนและแลกเปลี่ยนความรู้ในโรงเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้
ต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียนและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน  สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  ยกย่องเชิดชูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (เงินรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่  1.2   

1.2.2 โครงการรักการอ่าน   ตั้งจ่ายไว้  45,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอ่าน   เช่น กิจกรรมห้องสมุดยืนอ่าน กิจกรรมตะกร้า

ความรู้ กิจกรรมการเล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่าน จัดหาหนังสือที่น่าสนใจให้นักเรียนอ่าน จัดกิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่   เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
อ่าน  เกิดการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ สร้างเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของรางวัลสนับสนุน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ( เงินรายหัว)   ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่  1.2   

1.2.3 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน   ตั้งจ่ายไว้   100,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าสถานที่  
ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจาก



29 
 

เงินรายได้เทศบาล  71,280 บาท และเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 28,720 บาท)  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่  1.2   

1.2.4 โครงการเข้าค่ายวิชาการ   ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นอนุบาล  ประถมศึกษาและ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา  จำนวน 2 วัน   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  
กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถ
เรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความ
รับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2   

1.2.5 โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย  ตั้งจ่ายไว้  20,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย  จำนวน 2 วัน 

จำนวนนักเรียน 112 คน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้มกีารพัฒนาคุณภาพที่เหมะสมกับ
วัย  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสื่อการเรียนการสอน  ค่าวารสาร  ค่าตำราเรียน  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2   

 
ยุทธศาสตร์ที ่2  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีหลักธรรมาภิบาล    
ตั้งจ่ายไว้รวม  4,443,294   บาท  แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ตั้งจ่ายไว้รวม  4,443,294   บาท  
แยกเป็น 

2.1.1  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน  ตั้งจ่ายไว้  60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เรียบร้อย ปลอดภัย และส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 50,000 บาท) และเงินรายได้
สถานศึกษา  (เงินรายหัว 10,000 บาท)   ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่  2.1 

2.1.2  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (ห้องสมุด)   ตั้งจ่ายไว้  100,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เช่น  

หนังสือ  วารสาร  ตำราเรียน  คู่มือครู  หนังสืออ่านเสริม  หนังสือพิมพ์   ชั้นวางหนังสือ  วัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสารทางวิชาการประกอบการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  100,000 บาท) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

2.1.3  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ   ตั้งจ่ายไว้  38,400  บาท   
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 3 จุด เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  9,600 บาท และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไวไฟ (WiFi) 7,200 
บาท รวม 16,800 บาท) และเงินรายได้สถานศึกษา  (เงินรายหัว 21,600 บาท)  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

2.1.4  โครงการนิเทศภายใน  ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการนิเทศครูผู้สอน ในการดำเนินการสอนและนิเทศงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการจัดการศึกษา เพ่ือให้ครูได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานของตนให้ถูกต้องและเป็นผลดี ครู
ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดทำเอกสารการ
ประเมิน คู่มือการประเมิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  2     
กลยุทธ์ที่  2.1 

2.1.5 โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน  ตั้งจ่ายไว้  760,400  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ ที่จำเป็นของโรงเรียน  เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ  ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที  เกิดผลดีต่อนักเรียน  บุคลากร  สถานศึกษา  
และชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  

-  ค่าไฟฟ้า  ตั้งจ่ายไว้  400,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
-  ค่าน้ำประปา  ตั้งจ่ายไว้  170,400  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลบ้าน

สามเหลี่ยม  
-  ค่าโทรศัพท์  ตั้งจ่ายไว้ 3,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม   
-  ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา  ตั้งจ่ายไว้ 186,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1    
2.1.6 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารทางวิชาการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนงานงบประมาณ  รายงาน

การประเมินตนเอง  เครื่องมือประเมินคุณภาพ  และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือให้มีเอกสารวิชาการที่สมบูรณ์  ถูกต้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าแฟ้มเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา (เงินรายหัว)   ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  2    
กลยุทธ์ที่  2.1  

2.1.7  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ตั้งจ่ายไว้  660,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  จำนวน 

5 คน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 11,000 บาท  สำหรับทดแทนอัตรากำลังในรายวิชาที่ขาด
แคลน  และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามวิชาและได้รับการพัฒนาความรู้ที่เหมาะสมใน
แต่ละระดับสายชั้น  และมีความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา  (เงินรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  2    
กลยุทธ์ที่  2.1   

2.1.8  โครงการเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมคีุณภาพ   ตั้งจ่ายไว้  1,606,394 บาท    
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนฟรี  15  ปี  โดยค่าใช้จ่ายมีดังนี ้
-  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งจ่ายไว้  368,610  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล  จำนวน 33,600 บาท,  ระดับประถมศึกษา  

จำนวน 160,560 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  112,950 บาท   และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  จำนวน 61,500 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน  ตั้งจ่ายไว้  358,340  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนระดับอนุบาล  จำนวน 22,400 บาท, ระดับประถมศึกษา 

จำนวน 173,940 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  105,420 บาท   และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  จำนวน 56,580 บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

- ค่าหนังสือเรียน  ตั้งจ่ายไว้  701,444  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนนักเรียนระดับอนุบาล  จำนวน 22,400 บาท,   ระดับประถมศึกษา 

จำนวน  312,933 บาท, ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  366,111  บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน) 

- ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   ตั้งจ่ายไว้  178,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาปัจจัยพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  เป็นการ

ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน  นักเรียนระดับประถมศึกษา 76 คนๆ ละ 1,000 บาท/คน/ปี รวมเป็นเงิน 
76,000 บาท และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 34 คนๆ ละ 3,000 บาท/คน/ปี รวมเป็นเงิน 102,000 บาท 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกาย   ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าพาหนะในการเดินทาง   และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  
(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  
2  กลยุทธ์ที่  2.1  

2.1.6 โครงการบริหารจัดการศึกษาภายในที่ด ี ตั้งจ่ายไว้  1,188,100 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย เพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและนักเรียน  มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

- วัสดุสำนักงาน  ตั้งจ่ายไว้  388,100 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป 

เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซีใส (สกอตซ์เทป) กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ้าสำลี แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ำดื่ม เป็นต้น 

- วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งจ่ายไว้  40,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน  ไม้ขนไก่  ถังขยะ  

ผงซักฟอก  สบู่  น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพ้ืน กระดาษชำระ เข่ ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน เป็นต้น 

- วัสดุก่อสร้าง  ตั้งจ่ายไว้  100,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน

ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย 
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กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า เป็นต้น 

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งจ่ายไว้   70,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ 

เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวม กำมะถัน กรด ด่าง) ลวดเชื่อมเงิน 
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำลีและผ้าพันแผล 
หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เป็นต้น 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พํูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม

สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก รูปสีหรือขาว
ดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ป้ายไวนิล  ป้ายห้องเรียน  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 

 
- วัสดุกีฬา   ตั้งจ่ายไว้  40,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกตะกร้อ  ลูกวอลเลย์บอล  ลูกปิงปอง ไม้ตี

ปิงปอง ตาข่ายฟุตบอล  นาฬิกาจับเวลา  นวม  เป็นต้น 
- วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายไว้ 120,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบอกซ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น 

- วัสดุการศึกษา   ตั้งจ่ายไว้  400,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เช่น  หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วย

พลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด  สื่อการสอน  วัสดุฝึกงาน  คู่มือ  
หนังสือ วารสาร  ตำราเรียน  เอกสารทางวิชาการประกอบการเรียนการสอน  เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (เงินรายหัว 937,100 บาท และ เงินรายหัวส่วนเพ่ิม (Top up) 
251,000 บาท)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.1    
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น    
ตั้งจ่ายไว้รวม  1,325,000  บาท  แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ตั้งจ่ายไว้รวม  1,325,000  
บาท  แยกเป็น 

3.1.1 โครงการรักษ์ชุมชนของเรา  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเกิดสำนึกรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง   
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2560) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1  

3.1.2 โครงการรักษ์ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท    
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเกิดสำนึกรักษ์ท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2560) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที ่ 3.1  

3.1.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 - 6  ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  
กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถ
เรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความ
รับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2560) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1  

3.1.4 โครงการเส้นศิลป์เพ้นท์สี  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเส้นศิลป์เพ้นท์สี  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6  เพ่ือให้

นักเรียนได้เรียนรู้ด้านศิลปะการเพ้นท์สี  เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนำผลงานออกสู่
ตลาด  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าจัดทำป้ายไวนิล  ค่าตกแต่งสถานที่  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2560) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1   

3.1.5 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีกีต้าร ์  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีกีต้าร์   สำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  4 - 6  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านดนตรีกีต้าร์  เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง   และสามารถเล่นกีตาร์ได้  พัฒนาสู่อาชีพได้  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าจัดซื้อกีต้าร์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สะสมของสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
: SBMLD ปี 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  
3.1   

3.1.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล   ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล   สำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  4 - 6  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  และสามารถพัฒนาสู่
อาชีพได้   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ  ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สะสมของสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
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: SBMLD ปี 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  
3.1    

3.1.7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล   ตั้งจ่ายไว้  75,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล   สำหรับนักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ  และสามารถพัฒนา
สู่อาชีพได้   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ  ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สะสมของสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น : SBMLD ปี 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3   
กลยุทธ์ที่  3.1 

3.1.8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล   ตั้งจ่ายไว้  75,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล   สำหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  และสามารถพัฒนาสู่อาชีพ
ได้   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ  ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สะสมของสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
: SBMLD ปี 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  
3.1    

3.1.9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์  ต้ังจ่ายไว้  75,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์   สำหรับนักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านงานประดิษฐ์  เกิดทักษะการคิด แก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2560) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

3.1.10 โครงการอบรมศึกษาดูงาน SBMLD  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา    
ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมศึกษาดูงาน SBMLD  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือ

ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความร่วมมือร่วมใจและมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในโรงเรียน  
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและ SBMLD  ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการพัฒนาโรงเรียนเป็น
ฐานของการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2560) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

3.1.11 โครงการรักษ์ชุมชนของเรา  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเกิดสำนึกรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง   
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โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 
2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1  

3.1.12 โครงการรักษ์ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  เพ่ือให้นักเรียนได้

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเกิดสำนึกรักษ์ท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  และค่าใช้ จ่าย
อ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 
2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1  

3.1.13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 - 6  ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  
กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถ
เรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความ
รับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 
2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1  

3.1.14 โครงการเส้นศิลป์เพ้นท์สี  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเส้นศิลป์เพ้นท์สี  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6  เพ่ือให้

นักเรียนได้เรียนรู้ด้านศิลปะการเพ้นท์สี  เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนำผลงานออกสู่
ตลาด  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าจัดทำป้ายไวนิล  ค่าตกแต่งสถานที่  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1   

3.1.15 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีกีต้าร์   ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีกีต้าร์   สำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  4 - 6  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านดนตรีกีต้าร์  เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง   และสามารถเล่นกีตาร์ได้  พัฒนาสู่อาชีพได้  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อกีต้าร์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ น : 
SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1   

3.1.16 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล   ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท   



36 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล   สำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 - 6  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  และสามารถพัฒนาสู่
อาชีพได้   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ  ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : 
SBMLD)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1    

3.1.17 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล   ตั้งจ่ายไว้  75,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล   สำหรับนักเรียนระดับชั้น  

มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ  และสามารถพัฒนา
สู่อาชีพได้   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ  ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : 
SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

3.1.18 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล   ตั้งจ่ายไว้  75,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล   สำหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  และสามารถพัฒนาสู่อาชีพ
ได้   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ  ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพั ฒนาท้องถิ่น : 
SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1    

3.1.19 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์  ตั้งจ่ายไว้  75,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์   สำหรับนักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านงานประดิษฐ์  เกิดทักษะการคิด แก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

3.1.20 โครงการอบรมศึกษาดูงาน SBMLD  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา    
ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมศึกษาดูงาน SBMLD  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือ

ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความร่วมมือร่วมใจและมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในโรงเรียน  
เขา้ใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและ SBMLD  ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการพัฒนาโรงเรียนเป็น
ฐานของการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

3.1.21  โครงการสามเหลี่ยม 4.0  ต้ังจ่ายไว้ 75,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ ประเทศ
ไทย 4.0  โดยจะต้องมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอบเขต/รายละเอียด
ของภารกิจ (Terms of Reference : TOR) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน
บริหารวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ ให้เป็นโรงเรี ยน
นวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD-Innovation Schools) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น : SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  
3.1 

3.1.22  โครงการชุมชนโปรดักหัตถกรรม  ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการฝึกอบรมการจัดทำกระเป๋าด้ายถัก ให้แก่ ผู้เรียน (เด็ก เยาวชนและประชาชน) 

ในการจัดทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้ความสามารถในการนำไปใช้
ประกอบอาชีพได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

3.1.23  โครงการเยาวชนวัยใสหัวใจกีฬา  ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการฝึกอบรมกีฬาฟุตซอล ตะกร้อ และเปตอง ให้แก่ ผู้เรียน (เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน) ในการฝึกทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอล ตะกร้อ และเปตอง  เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มี
ความรู้ความสามารถในการนำไปใช้ประกอบอาชีพได้   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา ตั้งจ่ายไว้รวม   190,000  บาท  แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษา  ตั้งจ่ายไว้รวม    
190,000   บาท  แยกเป็น 

4.1.1 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ  ตั้งจ่ายไว้  90,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำหลักสูตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนใน

การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ตระหนักในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี้  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (เงินรายหัว)  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที่  4.1   

4.1.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครงงาน  ตั้งจ่ายไว้  40,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครงงาน  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้
มีประสิทธิภาพ   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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สถานศึกษา  (เงินรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4    
กลยุทธ์ที่  4.1   

4.1.3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น STEM Education  ตั้งจ่ายไว้  40,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น STEM Education  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 
2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที่  4.1  

4.1.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม

ยุคปัจจุบัน เป็นเวลา 2 วัน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่อง
เขยีน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที่  4.1   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ    ตั้งจ่ายไว้รวม   
2,557,500  บาท  แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขกายท่ีดี    ตั้งจ่ายไว้รวม  2,367,500  บาท   แยกเป็น 

5.1.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา  ตั้งจ่ายไว้  90,500 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา  (แข่งขันกีฬาสีภายใน)  เพ่ือใช้ในการจัด

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกกำลังกาย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ำใจ
นักกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าถ้วยรางวัล  
ค่าอาหาร  ค่าน้ำดื่ม  ค่าป้ายไวนิล  ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่  5.1  

5.1.2  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ตั้งจ่ายไว้  2,272,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
-   กิจกรรมยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี  ตั้งจ่ายไว้  40,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1- 3 และนักเรียนแกนนำ  

จำนวน 75  คน  โดยจัดอบรมเรื่องทันตสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทันตสุขภาพ  จำนวน  2 วัน  เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูกวิธี  มีความรู้ความเข้าใจเลือกอาหารที่เป็นประโยชน์  
และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อทันตสุขภาพ  มีสุขภาพปากและฟันที่ดี  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพปาก
และฟันของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  และมีฟันขาวสะอาดและไม่มีกลิ่นปากตลอดชีวิต   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี้  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแปรงฟัน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (เงินรายหัว)  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่  5.1    

-   กิจกรรมอาหารกลางวัน   ตั้งจ่ายไว้  2,232,000  บาท   
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับสารอาหารครบทั้ง  5  หมู่  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ค่าอาหารกลางวัน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 
2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5   กลยุทธ์ที่  5.1   

5.1.3 โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพ  ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการเรียนโยคะสำหรับนักเรียนสายชั้นอนุบาล เพ่ือวัดความแข็งแรงของ

ร่างกายตนเอง และเพ่ือฟ้ืนฟูสมดุล การทรงตัว ความยืดหยุ่น ความแม่นยำ สุขภาพ จนถึงการสร้างความ
สงบด้านจิตใจ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกโยคะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่  5.1 

 
กลยุทธ์ที่ 5.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี   ตั้งจ่ายไว้รวม  190,000  บาท  แยกเป็น 

5.2.1  โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ   ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ   โดยจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถด้าน

ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม   
เพ่ือให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  มีสมาธิในการทำงาน  สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้  
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา   (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่  5.2  

5.2.2  โครงการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร์  ตั้งจ่ายไว้  60,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร์  โดยการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์  จัดทำสติก

เกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน  ตามนโยบายเทศบาลนครขอนแก่นเกี่ยวกับ Low Carbon City  เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  รู้บทบาทหน้าที่ และมีทักษะการเป็นผู้นำ เสริมสร้างความเข้าใจและทำงาน
ร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนต่อการวางแผนการลดปริมาณขยะมูลฝอย  ส่งเสริมการลดมลพิษ
ในอากาศ  สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมของนักเรียน  และเป็นผู้นำในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่  5.2  

5.2.3 โครงการเสริมสร้างภูมคิุ้มกันสามเหลี่ยมเข้มแข็ง  ตั้งจ่ายไว้  115,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเสริมสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  จำนวน 150 คน  

ระยะเวลา 1 วัน  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและโทษของยาเสพย์ติดแต่ละชนิด  
รู้จักวิธีหลีกเลี่ยง และป้องกันตนเองจากยาเสพติด  สามารถแนะนำเพ่ือนๆ  ไม่ให้ลองยาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพย์ติดในสถานศึกษา)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5    
กลยุทธ์ที่  5.2  

5.2.4 โครงการจิตศึกษา  ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการสอนจิตศึกษา หรือการพัฒนาปัญญาภายในหรือความฉลาดด้านใน 
เพ่ือการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย การอยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ ยอมรับในความ
แตกต่าง เคารพและให้เกียรติกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อยู่อย่างพอดีและพอใจ
ได้ง่าย การมีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทันอารมณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมการสอนจิต
ศึกษา  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์
ที่  5.2 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และส่งเสริมสู่อาชีพ    
ตั้งจ่ายไว้รวม    250,000   บาท    แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และส่งเสริมสู่อาชีพ   ตั้งจ่ายไว้รวม  250,000  
บาท  แยกเป็น 

6.1.1  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล   ตั้งจ่ายไว้  100,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล   สำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่  6   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  และ
สามารถพัฒนาสู่อาชีพได้   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  ค่าตอบแทนวิทยากร
พิเศษ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่  6  กลยุทธ์ที่ 6.1   

6.1.2  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล   ตั้งจ่ายไว้  150,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล   สำหรับนักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ  และสามารถพัฒนา
สู่อาชีพได้   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ  ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา  (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  6  
กลยุทธ์ที่ 6.1   

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
ตั้งจ่ายไว้รวม    240,750   บาท    แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 7.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม    ตั้งจ่ายไว้รวม  80,000  บาท  แยกเป็น 

7.1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน  โดยจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับนักเรียน  ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนา รู้จักเสียสละ มี
ความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีสัมมาคารวะ สุภาพอ่อนน้อม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบำรุงสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 7   กลยุทธ์ที่ 7.1 
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7.1.2 โครงการวันสำคัญ เทศกาลและประเพณี   ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ เทศกาลและประเพณี   โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย์  และวันสำคัญอ่ืนๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
วันอาสาฬหบูชา  วันเด็กแห่งชาติ  เป็นต้น  รวมทั้งงานเทศกาลและงานประเพณีต่างๆ  เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักคือ “ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์”  และช่วยกัน
ปกป้องรักษาให้คงอยู่สืบไป  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ารางวัล  ค่าจัดตกแต่งสถานที่  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 7         กลยุทธ์ที่ 
7.1 
 
กลยุทธ์ที่ 7.2 ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์    ตั้งจ่ายไว้รวม  160,750  บาท   แยกเป็น 

7.2.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ตั้งจ่ายไว้  87,750 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม  2  กิจกรรม  ดังนี้ 
 - กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม  ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  ตั้งจ่ายไว้  70,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม  ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  สำหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นเวลา  2  วัน  1  คืน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์  ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความรับผิดชอบ  ปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าบำรุงสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ตั้งจ่ายไว้  17,750  บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย  เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี  อุดมการณ์   ความรักชาติให้กับนักเรียนในสถานศึกษา  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   
ค่าลงทะเบียนฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ค่าลงทะเบียนฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะนำนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม  ค่าเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ค่า
จัดทำสื่อการสอน อุปกรณ์การฝึก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ   
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 7  กลยุทธ์ที่ 7.2 

7.2.2  โครงการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำ   ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำ  โดยจัดอบรมอาสาสมัครจราจร จำนวน 

100 คน  เป็นระยะเวลา 1 วัน  เพ่ือให้นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครจราจร  มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร  
นำไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลประตูช่วงเช้าและเย็น  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบำรุงสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา   (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 7  กลยุทธ์ที่ 7.2  

7.2.3  โครงการสำนึกรักน้ำเงินเหลือง    ตั้งจ่ายไว้  25,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำนึกรักน้ำเงินเหลือง  โดยการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมปฐมนิเทศ  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนมีความรักและความผูกพันต่อสถาบัน และครู 
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– อาจารย์  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 7  กลยุทธ์
ที่ 7.2  

7.2.4 โครงการสืบสานกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย  ตั้งจ่ายไว้ 3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน รู้จักการละเล่นของไทย

สมัยก่อน มองเห็นคุณค่า ความสำคัญของการละเล่นของไทย และพัฒนาปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
สืบสานการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยให้คนรุ่นใหม่หวง แหนศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 7  กลยุทธ์ที่  7.2 

7.2.5 โครงการรักษ์ไทย  ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอนุรักษ์และ

ตระหนักถึงความเป็นไทย และมีความรักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ารางวัล  ค่าจัดตกแต่งสถานที่  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 
2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 7  กลยุทธ์ที ่ 7.2 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตั้งจ่ายไว้รวม  160,000 บาท แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 8.1 ชุมชน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการ  มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา    
ตั้งจ่ายไว้รวม  160,000  บาท  แยกเป็น 

8.1.1 โครงการเปิดบ้าน (Samliam Open House) ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Samliam Open House)  โดยจัดแสดงนิทรรศการทาง

วิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  เป็นเวลา 1 วัน  เพ่ือเผยแพร่ผลงานครู  นักเรียนและโรงเรียน
ต่อสาธารณชน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของครูและนักเรียน  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  ครู
และผู้ปกครอง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการในการ
ตัดสิน  ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา  (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 8      
กลยุทธ์ที่ 8.1 

8.1.2 โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน  ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบดูแลนักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีมี่

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน และเพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดทำเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  
(เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1 

8.1.2 โครงการร่วมงานประเพณีชุมชนและเทศบาล  ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าร่วมงานประเพณีชุมชนและเทศบาล  เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีของชุมชน

และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีไว้  โดยศึกษาเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 8   
กลยุทธ์ที่  8.1   

8.1.3 โครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้   ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้  โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  ให้

นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม  Work Shop  นิทรรศการพันธุ์ไม้  การจัดสวนแนวตั้ง  การจัด
สวนถาด  การจัดสวนขนาดเล็ก  การบำรุงรักษา  ดูแลต้นไม้  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  8 กลยุทธ์ที่  8.1   
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