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  ส่วนที่ 1 
 
 

ค ำแถลงประกอบแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนเทศบำลบำ้นสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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ค ำแถลงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
เรียน  ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 

1.  สถำนะกำรคลัง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   11,072,183   บาท  โดยแยกเป็น 

1.1 ด้ำนรำยรับ  ประมำณกำรรำยรับ รวมทั้งสิ้น  11,072,183   บำท  แยกเป็น 
ก. รำยได้ที่จัดหำเอง       จ ำนวน      –  บำท 

1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ      จ านวน      –  บาท 
2.  เงินที่ได้รับจากการรับจ้างและจากการจ าหน่ายสิ่งของ    จ านวน      –  บาท 
3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ      จ านวน      –  บาท 
4.  เงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา     จ านวน      –  บาท 
5.  เงินที่ได้จากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของ 
     สถานศึกษา         จ านวน       –  บาท 
6.  เงนิที่ได้จากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ของ

สถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก      จ านวน       –  บาท 
7.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา      จ านวน       –  บาท 
8.  รายได้อ่ืนๆ         จ านวน       –  บาท 

ข.  รำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้และเงินที่ได้รับจำกกำรอุดหนุน 
1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำ จากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเอง เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา จ ำนวน 2,049,680   บำท 
1.1 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    จ านวน     259,200   บาท 
1.2 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน    จ านวน     360,000   บาท 
1.3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (จ้างครูพละศึกษา)  จ านวน     180,000   บาท 
1.4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (รายหัว)   จ านวน     195,200   บาท 
แยกเปน็  1.4.1 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  จ านวน     10,000    บาท 
     1.4.2 โครงการส้มต าลีลาระดับปฐมวัย   จ านวน     5,000    บาท 
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     1.4.3 โครงการสืบสานกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย จ านวน     2,700    บาท 
     1.4.4 โครงการส านึกรักน้ าเงินเหลือง   จ านวน     30,000    บาท 
     1.4.5 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ   จ านวน     48,500    บาท 
     1.4.6 โครงการกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน  จ านวน     99,000    บาท 

1.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (ค่าสนับสนุน รร.ทวิศึกษา) จ านวน     100,000   บาท 
1.6 โครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้       จ านวน       20,000   บาท 
1.7 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา    จ านวน       25,000   บาท 
1.8 โครงการเข้าร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ า    จ านวน       60,000   บาท 
1.9 โครงการเข้าร่วมงานสงกรานต์     จ านวน       25,000   บาท 
1.10 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน      จ านวน       71,280   บาท 
1.11 โครงการค่าสาธารณูปโภค     จ านวน     574,000   บาท 
      แยกเป็น 1.11.1  ค่าไฟฟ้า  จ านวน     400,000   บาท 
                 1.11.2  ค่าน้ า    จ านวน     170,400   บาท 
                 1.11.3  ค่าโทรศัพท์  จ านวน        3,600   บาท 
1.12 โครงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น    จ านวน     180,000   บาท 
 

2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำ 
          เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(เบิกหักผลักส่ง)  

จ ำนวน 3,298,800  บำท 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน        จ านวน  2,088,000   บาท 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จ านวน      20,000   บาท 
2.3 ค่าใช้จ่าย Internet : ADSL       จ านวน        9,600   บาท 
2.4 ค่าใช้จ่าย Internet : WIFI     จ านวน        7,200   บาท 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จ านวน     100,000   บาท 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   จ านวน       50,000   บาท 
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (ผลักส่ง)    จ านวน     115,000   บาท 
2.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาข้าราชการครู   จ านวน     159,000   บาท 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)    
              จ านวน      750,000  บาท 
 

3.  เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (เรียนฟรี 15 ปี)      จ ำนวน   5,288,703  บำท 
3.1 ค่าเงินรายหัวนักเรียน       จ านวน   2,611,200   บาท 
3.1 ค่าเงินรายหัวส่วนเพิ่ม ม.1-ม.3      จ านวน      282,000   บาท 
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3.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       จ านวน      656,820   บาท 
3.3 ค่าหนังสือเรยีนฟรี        จ านวน      772,223   บาท 
3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน       จ านวน      394,460   บาท 
3.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน        จ านวน      381,000   บาท 
3.6 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน    จ านวน      191,000   บาท 

 
ค.  รำยได้สะสมของสถำนศึกษำ 

1.  เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น    จ ำนวน     435,000   บำท 
1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    จ านวน      435,000   บาท
      
1.2 ด้ำนรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  11,072,183   บำท  แยกเป็น 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ยอดรวม 195,000 บำท 
กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
        ยอดรวม 125,000 บำท 
กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
        ยอดรวม 477,280 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมนักเรียนให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ และมีทักษะในกำรแข่งขันทุก
ระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     ยอดรวม 390,000 บำท 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษา  ทีม่ีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
        ยอดรวม 94,700 บำท 
กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ        ยอดรวม 200,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21       ยอดรวม 157,500 บำท 

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   ยอดรวม 1,166,000 บำท 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน        ยอดรวม 900,120 บำท 

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน
และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่   ยอดรวม 304,800 บำท 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
        ยอดรวม 59,300 บำท 
กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
        ยอดรวม 1,000 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        ยอดรวม 259,200 บำท 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 
        ยอดรวม 164,100 บำท 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล ยอดรวม 191,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     ยอดรวม 300,200 บำท 

กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม  และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

        ยอดรวม 0 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้       ยอดรวม 0 บำท 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา       ยอดรวม 5,146,983 บำท 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่       ยอดรวม 40,000 บำท 
          กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้าง
ขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ยอดรวม 900,000 บำท 
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2.  กำรบริหำรงบประมำณในปีท่ีผ่ำนมำและปีปัจจุบัน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561   

ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2560 ถึง 30 กันยำยน 2561 
 

รำยรับ 

ยอดยกมาปี  2561  

เรียนฟรี  15  ปี 4,885,139 

ปรับปรุงหลักสูตร 20,000 

งานประเพณี 50,000 

พัฒนาบุคลากร - 

อาหารกลางวัน 2,228,281 

ครูต่างประเทศ 659,200 

พัฒนาการศึกษา 186,400 

อ่ืนๆ  1,672,080 

รวม 9,701,100 

 
รำยจ่ำย 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เรียนฟรี  15  ปี 1,224,327.45 

ค่าใช้สอย  

ค่าวัสดุ  (อาหารกลางวัน) 1,980,507 

ค่าจ้างชั่วคราว 1,182,700 

ค่าสาธารณูปโภค 808,835 

วัสดุ 1,187,122 

หนังสือห้องสมุด 98,706 

ภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  

โอนเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ  2562  เข้าเงินรายไดส้ะสม  

อ่ืนๆ (กันเงิน) 250,000 

รวม  

 9,701,100 
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 2.1 รำยได้ 
 

รำยได้ 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำย
เหต ุ

ก. รำยได้ที่จดัหำเอง    
1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ - -  
2.  เงินทีไ่ด้รับจากการรับจ้างและจากการจ าหน่ายสิ่งของ - -  
3.  เงินทีไ่ด้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ - -  
4.  เงินทีไ่ด้รับจากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา - -  
5.  เงินทีไ่ด้จากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์

จากการใช้ทรัพย์สนิของสถานศกึษา 
- -  

6.  เงินทีไ่ด้จากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิหรือเงิน
ผลประโยชน์จากทรัพยส์ินที่เกิดจากเงินรายได้ของสถานศึกษา
และจากบุคคลภายนอก 

- -  

7.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงนิรายได้สถานศึกษา - -  
8.  รายได้อืน่ๆ - -  

ข.  รำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้และเงินที่
ได้รับจำกกำรอุดหนุน 

   

1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้
สถำนศึกษำ จำกเงินรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง   

1,854,680 2,049,680  

1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  259,200 259,200  
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาจนี 360,000 360,000  
1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาการจัดการศึกษา(จ้างครูพละ

ศึกษา) 
180,000 180,000  

1.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาการจัดการศึกษา (รายหัว) 182,000 195,000  
1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาการจัดการศึกษา (ค่าสนบัสนนุ

โรงเรียนทวิศึกษา) 
100,000 100,000  

1.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้   20,000 20,000  
1.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษา  25,000 25,000  
1.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานบุญสมมาบชูาน้ า 60,000 60,000  
1.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานสงกรานต์ 25,000 25,000  
1.10 ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน   91,280 71,280  

1.11 ค่าใช้จ่ายในโครงการค่าสาธารณูปโภค 574,000 574,000  
1.12 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาญีปุ่่น - 180,000  
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รำยได้ 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำย
เหต ุ

2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้ง
งบประมำณให้สถำนศึกษำ เชน่ ค่ำอำหำรกลำงวัน, เงินส่งเสริม
ศักยภำพกำรศึกษำ ฯลฯ 

3,715,800 3,298,800  

2.1 ค่าอาหารกลางวัน   2,176,000 2,088,000  
2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   20,000 20,000  

2.3 ค่าใช้จ่าย Internet : ADSL 9,600 9,600  

2.4 ค่าใช้จ่าย Internet : WIFI 7,200 7,200  

2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 100,000 100,000  

2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000 50,000  

2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (ผลักส่ง)  15,000 115,000  

2.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาข้าราชการครู 138,000 159,000  
2.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิ่น    
750,000 750,000  

3. เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เช่น เงินตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี 4,670,596 5,288,703  
3.1 ค่าเงินรายหัวนักเรียน   2,541,700 2,611,200  
3.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   577,140 656,820  
3.3 ค่าหนังสือเรียนฟร ี  669,946 772,223  
3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   355,050 394,460  
3.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน   344,760 381,000  
3.6 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 182,000 191,000  
3.7 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) - 282,000  

ค.  รำยได้สะสมของสถำนศึกษำ    

   1. ค่าใช้จา่ยในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิ่น (SBMLD)    

750,000 435,000  

รวมรำยได้ทั้งสิ้น 10,991,076    11,072,183     
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2.2 รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ ์
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคม และ
ดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม ่

กลยุทธ์ที่ 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รบัการศึกษา การดูแล และป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิตรปูแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รบัการศึกษาเพื่อสร้างส านึกรัก
ท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 

140,000 
 
 

55,000 
 

582,920 

 
 

195,000 
 
 

125,000 
 

477,280 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  
สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในกำรแข่งขนัทุก
ระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มสีมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
          กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียน
สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21 และมีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน    
          กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้คู่
คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

 
 
 

759,200 
 
 

40,000 
 
 
0 

 
 
 

390,000 
 
 

94,700 
 
 

200,000 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวชิาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกจิกรรม กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อ
การเรียนรู ้มีคุณภาพและมาตรฐานและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่

 
 

125,000 
 

1,005,500 
 
 

843,200 
 

471,800 
 
 

 
 

157,500 
 

1,166,000 
 
 

900,120 
 

304,800 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ ์
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และ
ประเมินผลมปีระสทิธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

30,000 
 

1,000 

59,300 
 

1,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำ
เทียมทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนไดร้ับโอกาส และความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณุภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผา่นเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อการศึกษาส าหรับนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบนั เพื่อการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

 
 
0 

 
56,224 

 
0 
 

 
 

259,200 
 

164,100 
 

191,000 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตส านกึรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม  
และการน าแนวคิดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

 
 

385,000 
 
 
0 
 
 
 

 
 

300,200 
 
 
0 
 
 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหาร
จัดการการศึกษามีความคล่องตวั ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการ
การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพืน้ที่ 

กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลงัใจและส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
 

525,000 
 

5,331,232 
 

10,000 
 

660,000 

 
 
0 
 

5,146,983 
 

40,000 
 

900,000 

 

รวมทั้งสิ้น 10,991,076 11,072,183  
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ส่วนที่ 2 
 
 

แผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนเทศบำลบำ้นสำมเหลี่ยม 

เทศบำลนครขอนแก่น  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 

ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม เทศบำลนครขอนแก่น 

รำยจ่ำยท้ังสิ้น 11,072,183 บำท   แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ยอดรวม 195,000 บำท 

กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
        ยอดรวม 125,000 บำท 
กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
        ยอดรวม 477,280 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมนักเรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     ยอดรวม 390,000 บำท 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

        ยอดรวม 94,700 บำท 
กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ       ยอดรวม 200,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21       ยอดรวม 157,500 บำท 

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   ยอดรวม 1,166,000 บำท 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน        ยอดรวม 900,120 บำท 

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน
และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่   ยอดรวม 304,800 บำท 
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กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
        ยอดรวม 59,300 บำท 
กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
        ยอดรวม 1,000 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        ยอดรวม 259,200 บำท 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 
        ยอดรวม 164,100 บำท 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล ยอดรวม 191,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     ยอดรวม 300,200 บำท 

กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม  และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

        ยอดรวม 0 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้       ยอดรวม 0 บำท 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา       ยอดรวม 5,146,983 บำท 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่       ยอดรวม 40,000 บำท 

กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้าง
ขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ยอดรวม 900,000 บำท 
 
 

เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้เสนอ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้รับการพิจารณาผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

สังกัดเทศบำลนครขอนแก่น 
โดยที่เป็นการสมควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจ ตาม

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 ข้อ 11 จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ดังนี้  
ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
ข้อ 3 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 11,072,183 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
         1.1 กลยุทธ์ นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     ยอดรวม 195,000 บำท 
         1.2 กลยุทธ์ นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

        ยอดรวม 125,000 บำท 
         1.3 กลยุทธ์ นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

        ยอดรวม 477,280 บำท 
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมนักเรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ 

2.1 กลยุทธ์ นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     ยอดรวม 390,000 บำท 

2.2 กลยุทธ์ สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน      ยอดรวม 94,700 บำท 

2.3 กลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ       ยอดรวม 200,000 บำท 
3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  

3.1 กลยุทธ์ นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21       ยอดรวม 157,500 บำท 

3.2 กลยุทธ์ นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   ยอดรวม 1,166,000 บำท 

3.3 กลยุทธ์ สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน        ยอดรวม 900,120 บำท 
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3.4 กลยุทธ์ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ
นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่   ยอดรวม 304,800 บำท 

3.5 กลยุทธ์ ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
        ยอดรวม 59,300 บำท 
3.6 กลยุทธ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
        ยอดรวม 1,000 บำท 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
4.1 กลยุทธ์ นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

         ยอดรวม 259,200 บำท 
4.2 กลยุทธ์ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 
        ยอดรวม 164,100 บำท 
4.3 กลยุทธ์ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล ยอดรวม 191,000 บำท 
5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 กลยุทธ์ นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     ยอดรวม 300,200 บำท 

5.2 กลยุทธ์ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม  และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

        ยอดรวม 0 บำท 
6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

6.1 กลยุทธ์ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน   
และสามารถตรวจสอบได้       ยอดรวม 0 บำท 

6.2 กลยุทธ์ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ     
และมาตรฐานการศึกษา       ยอดรวม 5,146,983 บำท 

6.3 กลยุทธ์ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่       ยอดรวม 40,000 บำท 

6.4 กลยุทธ์ ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   ยอดรวม 900,000 บำท 
ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ลงนาม 
 

                                                           (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 
                                                                ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ส่วนที่ 3 
 
 

รำยละเอียดประกอบแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบำลบำ้นสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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ประมำณกำรรำยได้ของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 

เทศบำลนครขอนแก่น  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 
ประมำณกำรรำยได้  รวมทั้งสิ้น  11,072,183  บำท 
 
ก. รำยได้ที่จัดหำเอง       จ ำนวน      –  บำท 

1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ      จ านวน      –  บาท 
2.  เงินที่ได้รับจากการรับจ้างและจากการจ าหน่ายสิ่งของ    จ านวน      –  บาท 
3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ      จ านวน      –  บาท 
4.  เงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา     จ านวน      –  บาท 
5.  เงินที่ได้จากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของ 
สถานศึกษา         จ านวน       –  บาท 
6.  เงินที่ได้จากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ของ

สถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก      จ านวน       –  บาท 
7.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา      จ านวน       –  บาท 
8.  รายได้อ่ืนๆ         จ านวน       –  บาท 

 
ข.  รำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้และเงินที่ได้รับจำกกำรอุดหนุน 

1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำ จากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา จ ำนวน 2,049,680   บำท 
1.1 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    จ านวน     259,200   บาท 
1.2 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน    จ านวน     360,000   บาท 
1.3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (จ้างครูพละศึกษา)  จ านวน     180,000   บาท 
1.4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (รายหัว)   จ านวน     195,200   บาท 
แยกเป็น  1.4.1 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  จ านวน     10,000    บาท 
     1.4.2 โครงการส้มต าลีลาระดับปฐมวัย   จ านวน     5,000    บาท 
     1.4.3 โครงการสืบสานกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย จ านวน     2,700    บาท 
     1.4.4 โครงการส านึกรักน้ าเงินเหลือง   จ านวน     30,000    บาท 
     1.4.5 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ   จ านวน     48,500    บาท 
     1.4.6 โครงการกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน  จ านวน     99,000    บาท 
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1.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (ค่าสนับสนุน รร.ทวิศึกษา) จ านวน     100,000   บาท 
1.6 โครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้       จ านวน       20,000   บาท 
1.7 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา    จ านวน       25,000   บาท 
1.8 โครงการเข้าร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ า    จ านวน       60,000   บาท 
1.9 โครงการเข้าร่วมงานสงกรานต์     จ านวน       25,000   บาท 
1.10 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน      จ านวน       71,280   บาท 
1.11 โครงการค่าสาธารณูปโภค     จ านวน     574,000   บาท 
      แยกเป็น 1.11.1  ค่าไฟฟ้า  จ านวน     400,000   บาท 
                 1.11.2 ค่าน้ า    จ านวน     170,400   บาท 
                 1.11.3 ค่าโทรศัพท์  จ านวน        3,600   บาท 
1.12 โครงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น    จ านวน     180,000   บาท 
 

2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำ 
          เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(เบิกหักผลักส่ง)  

จ ำนวน 3,298,800  บำท 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน        จ านวน  2,088,000   บาท 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จ านวน      20,000   บาท 
2.3 ค่าใช้จ่าย Internet : ADSL       จ านวน        9,600   บาท 
2.4 ค่าใช้จ่าย Internet : WIFI     จ านวน        7,200   บาท 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จ านวน     100,000   บาท 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   จ านวน       50,000   บาท 
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (ผลักส่ง)    จ านวน     115,000   บาท 
2.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาข้าราชการครู   จ านวน     159,000   บาท 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)    
              จ านวน      750,000  บาท 
 

3.  เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (เรียนฟรี 15 ปี)      จ ำนวน   5,288,703  บำท 
3.1 ค่าเงินรายหัวนักเรียน       จ านวน   2,611,200   บาท 
3.1 ค่าเงินรายหัวส่วนเพิ่ม ม.1-ม.3      จ านวน      282,000   บาท 
3.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       จ านวน      656,820   บาท 
3.3 ค่าหนังสือเรียนฟรี        จ านวน      772,223   บาท 
 



19 
 

3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน       จ านวน      394,460   บาท 
3.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน        จ านวน      381,000   บาท 
3.6 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน    จ านวน      191,000   บาท 
 

ค.  รำยได้สะสมของสถำนศึกษำ 
1.  เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น    จ ำนวน     435,000   บำท 

1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    จ านวน      435,000   บาท 
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
งำนที่ท ำ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษา
สถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มข้ึน 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความ

เป็นพลเมือง (Civic Education) 
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันหรือ

ป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น 
5. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
6. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทางสันติวิธ ี

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 10,000 30,000  
2 โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีระดับประถม 20,000 40,000  
3 โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1-ม.3 60,000 50,000  
4 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์จิตอาสา 20,000 15,000  
5 โครงการรักษ์ไทย 25,000 25,000  
6 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดระดับปฐมวัย (sbmld) - 10,000 Sbmld2562 
7 โครงการสภานักเรียน - 15,000  
8 โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม - 5,000  
9 โครงการปฐมนิเทศ - 5,000  
 รวม 135,000 195,000  
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 
งำนที่ท ำ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเพ่ือเสริมความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

2. สถานศึกษามีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ปลอดยาเสพติด 
4. สัดส่วนของนักเรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงคป์้องกันยาเสพติด 15,000 115,000  
2 โครงการเข้าค่ายธรรมศึกษาระดับปฐมวัย (sbmld) - 10,000 sbmld2562 
 รวม 15,000 125,000  
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ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
งำนที่ท ำ 

1. ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ิน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสร้างส านึกรัก

ท้องถิ่น 
3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการรักการอ่าน 45,000 50,000  
2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 70,000 50,000  
3 โครงการรักษ์ท้องถิ่นระดับประถมศึกษา (SBMLD) 50,000 35,000 SBMLD2562 
4 โครงการรักษ์ท้องถิ่นระดับประถมศึกษา (SBMLD)* -   35,000   SBMLD2563 
5 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา 15,000 10,000  
6 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา 25,000 25,000  
7 โครงการเข้าร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ า 60,000 60,000  
8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)* 
35,000 35,000 SBMLD2563 

9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)* 

40,000 30,000 SBMLD2563 

10 โครงการเข้าร่วมงานสงกรานต์ 25,000 25,000  
11 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 117,920 71,280  
12 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง - 51,000  
 รวม 482,920 477,280  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
งำนที่ท ำ 

1. สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับนักเรียนสายสามัญศึกษา 
2. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับเมื่อ

ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับประถม/ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ดนตรีระดับประถมศึกษา (SBMLD) 

50,000 50,000 SBMLD2562 

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ดนตรีระดับประถมศึกษา (SBMLD) 

- 50,000 SBMLD2563 

3 โครงการโรงเรียนทวิศึกษา 100,000 100,000  
4 โครงการค่าสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา 100,000 100,000  
5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)* 
- 20,000 SBMLD.2563 

6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)* 

- 20,000 SBMLD.2563 

7 โครงการ English  Camp 50,000 50,000  
 รวม 300,000 390,000  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21  และ 
มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน    
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 

งำนที่ท ำ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ - 50,000  
2 โครงการคา่ย Social Studies Camp - 44,700  
 รวม - 94,700  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้าง 
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มกีารวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

 
งำนที่ท ำ 

ร้อยละของครูที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานการวิจัยของนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านโครงงาน/ กิจกรรม 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (sbmld) 

- 40,000 sbmld.2562 

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
ประถมศึกษา (SBMLD) 

- 40,000 SBMLD2562 

3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
ประถมศึกษา (sbmld)* 

- 40,000 SBMLD2563 

4 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย 
(sbmld) 

- 20,000 sbmld.2562 

5 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย 
(sbmld)* 

- 60,000 sbmld.2563 

 รวม  200,000  
* เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
กลยุทธ์ที ่3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  

 
งำนที่ท ำ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะและช่วยเหลือสังคม 
3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีวินัย 
4. ร้อยละของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าข้ึนไปที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สะท้อน

การสร้างวินัย จิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิด
เลขเป็น  

10,000 5,000  

2 โครงการเรียนรู้มุ่งสู่มอ 10,000 20,000  
3 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 60,000 50,000  
4 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม - 20,000  
5 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร 10,000 25,000  
6 โครงการส านึกรักน้ าเงินเหลือง 25,000 30,000  
7 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจีน 

(วันครุษจีนและวันไหว้พระจันทร์) 
- 7,500 

 

 รวม 115,000 157,500  
 
 



28 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

 
งำนที่ท ำ 

1. ร้อยละของนักเรียนอายุ 5–6 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
2. รอ้ยละของครูปฐมวัยมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัย 
3. ร้อยละการอ่านของนักเรียน (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)  
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพ้ืนฐาน (O-NET) แต่

ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
5. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวระดับปฐมวัย 20,000 10,000  
2 โครงการส้มต าลีลาระดับปฐมวัย 10,000 5,000  
3 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย 20,000 10,000  
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20,000 35,000  
5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 20,000 40,000  
6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกฬีาฟุตบอล 90,500 120,000  
7 โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพ 10,000 5,000  
8 โครงการจิตศึกษา 5,000 2,000  
9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอลระดับ

ประถมศึกษา (SBMLD) 
50,000 50,000 SBMLD.2562 
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ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD) 

- 65,000 SBMLD.2562 

11 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอลระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD) 

- 75,000 SBMLD.2562 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอลระดับ
ประถมศึกษา (SBMLD)* 

50,000 50,000 SBMLD.2563 

13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)* 

- 65,000 SBMLD.2563 

14 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอลระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)* 

- 75,000 SBMLD.2563 

15 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 

150,000 100,000  

16 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)* 

- 35,000 SBMLD.2563 

17 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอลระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)* 

- 75,000 SBMLD.2563 

18 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (จ้างครูพละศึกษา) 180,000 180,000  
19 โครงการเส้นศิลป์เพ้นท์สี (SBMLD)* 50,000 40,000 SBMLD.2563 
20 โครงการกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน - 99,000  
21 โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปักตระกร้อ - 30,000  
 รวม 525,500 1,166,000  

* เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
งำนที่ท ำ 

1. ร้อยละของครูปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยง

กับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน    
3. สถานศึกษามีหลักสูตรหลักสูตรทีห่ลากหลาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3)  
5. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะ การคิด

วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ระดับปฐมวัย 

20,000 25,000  

2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  20,000 20,000  
3 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน 360,000 360,000  
4 โครงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น - 180,000  
5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)* 
- 20,000 SBMLD.2563 

6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)* 

- 30,000 SBMLD.2563 

7 โครงการพัฒนาข้าราชการครู 238,000 159,000  
8 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาฑิต - 36,120  
9 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส - 60,000  
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ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

10 โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส - 10,000  
11 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  - อ้างถึง 3.2 
12 โครงการส้มต าลีลาระดับปฐมวัย  - อ้างถึง 3.2 
 รวม 638,000 900,120  

* เบิกจ่ายงบประมาณได้เมื่อรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและนักเรียน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ
นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 
งำนที่ท ำ 

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ที่มีคุณภาพ 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิ สถาบันองค์กรต่างๆ ในสังคม 

3. มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้บริการคนทุกช่วง
วัย และใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้   

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,000 20,000  
2 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด

โรงเรียน 
100,000 100,000  

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000 50,000  
4 โครงการมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 20,000 20,000  
5 โครงการค่าใช้จ่าย internet : adsl 9,600 9,600  
6 โครงการค่าใช้จ่าย internet : wifi 7,200 7,200  
7 โครงการพัฒนาระบบเว็บไชต์ 5,000 8,000  
8 โครงการจัดท าป้ายนิเทศ - 50,000  
9 โครงการแหล่งเรียนรู้ปุ๋ยหมักรักษ์ธรรมชาติ - 40,000  
 รวม 221,800 304,800  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 
งำนที่ท ำ 

1. มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบการติดตามนักเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออก
กลางคัน 

3. จ านวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบของครู เพ่ือการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานวิชาชีพ จ าแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียน 

4. ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาเรียนรู้ อบรมทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ ตามหลักสูตรการเข้ารับ
การทดสอบ และประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 20,000 25,000  
2 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 5,000 5,000  
3 โครงการเยี่ยมบ้าน 5,000 5,000  
4 โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม - 24,300  
 รวม 30,000 59,300  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 
งำนที่ท ำ 

1. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

2. จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

3. ระดับความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะและการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนา 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1,000 1,000  

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม - - อ้างถึง 3.5 
 รวม 1,000 1,000  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
งำนที่ท ำ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ (จ าแนก
ตามกลุ่มประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 

2. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
3. สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบหลักสูตร ส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ)  
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ของนักเรียนใน

โรงเรียนเทียบกับเขตพ้ืนที่ ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง  
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 259,200 259,200  
2 โครงการจิตศึกษา - - อ้างถึง 3.2 
3 โครงการยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) - - อ้างถึง 3.2 
4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล - - อ้างถึง 3.4 
5 โครงการส่งเสริมเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล - - อ้างถึง 3.4 
 รวม 259,200 259,200  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 
 
งำนที่ท ำ 

1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ขั้นต่ า 30 Mbps ใน 5 ปีแรก  
และ 100 Mbps ภายใน 20 ปี 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 100,000  
2 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน - 64,100  
3 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ - - อ้างถึง 3.4 
 รวม 100,000 164,100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการ
วางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มรีะบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 
งำนที่ท ำ 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคคล และหน่วยงานในการเข้าถึงใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาสูงขึ้น 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 182,000 191,000  
1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน - - อ้างถึง 3.4 
2 โครงการพัฒนาระบบเว็บไชต์ - - อ้างถึง 3.4 
 รวม 182,000 191,000  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
งำนที่ท ำ 

1. ร้อยละของครูระดับปฐมวัยร่วมจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับการศึกษาที่เข้าร่วมโครงงาน กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละของครูทีผ่่านกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
4. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. สถานศึกษามีการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์โครงการโรงเรียนคุณธรรม  

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการรักษ์ชุมชนของเราระดับปฐมวัย (SBMLD) 50,000 20,000 SBMLD.2562 
2 โครงการสืบสานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย 5,000 2,700  
3 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ 70,000 48,500  
4 โครงการปฐมวัยเรียนรู้สู่พอเพียง (sbmld)*  50,000 SBMLD.2563 
5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 50,000 60,000  
6 โครงการโรงเรียนปลอดชยะ - 79,000  
7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับ

ประถมศึกษา (SBMLD) 
20,000 20,000 SBMLD.2562 

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับ
ประถมศึกษา (SBMLD)* 

20,000 20,000 SBMLD.2563 

 รวม 215,000 300,200  
* เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มหีลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
งำนทีท่ ำ 

1. จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน - - อ้างถึง 1.3 
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - - อ้างถึง 3.4 
3 โครงการมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ - - อ้างถึง 3.4 

4 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ - - อ้างถึง 5.1 
5 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ - - อ้างถึง 5.1 
6 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม - - อ้างถึง 3.1 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
งำนที่ท ำ 

1. สถานศึกษามีกลไกในการรายงาน และตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่รองรับการ
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม - - อ้างถึง 3.5 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 
งำนที่ท ำ 

1. สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ระดับความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ของนักเรียนที่เรียนใน

สถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชนในการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าสู่

ระบบการบริหารจัดการสูงขึ้น 
5. สถานศึกษามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 574,000 574,000  
2 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน 355,050 394,460  
3 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 344,760 381,000  
4 โครงการคา่หนังสือเรียน 669,946 772,223  
6 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 200,000 310,000  
7 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 40,000  
8 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 69,476 90,000  
9 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(เวชภัณฑ์ยา) 
50,000 40,000  

10 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 25,000  
11 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 50,000 53,300  
12 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 200,000 309,000  
13 โครงการอาหารกลางวัน 2,176,000 2,088,000  
14 โครงการเปิดบ้าน (SAMLIAM OPEN HOUSE) 60,000 60,000  
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ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

15 โครงการประชุมผู้ปกครอง 5,000 10,000  
 รวม 4,944,232 5,170,083  
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
 
งำนที่ท ำ 

1. จ านวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพ่ิมขึ้น 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - 40,000  
2 โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม - - อ้างถึง 3.5 
 รวม - 40,000  
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
งำนที่ท ำ 

1. สถานศึกษามีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 
3. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณวุฒิการศึกษา การฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน 
4. จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ท าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอ 
5. จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการประเมินทักษะความรู้  

ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน 
6. จ านวนครูที่มีคุณสมบัติสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง เพ่ือการพัฒนาและเตรียมเข้าสู่การ

เป็นครูแกนน า ครูมืออาชีพ 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

หมำยเหตุ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนครูและบุคลากร 660,000 900,000  
 รวม 660,000 900,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 

เทศบำลนครขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
******************************* 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 
รำยจ่ำยท้ังสิ้น ตั้งจ่ำยไว้รวม 11,072,183 บำท แยกเป็น 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ ตั้งจ่ำยไว้รวม 797,280 บำท แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 1.1 นักเรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งจ่ำยไว้รวม 195,000 บำท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท

รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ  และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัวนักเรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.2 โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีระดับประถมศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม เนตรนารี ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4–6 จ านวน 227 คน เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน  เพ่ือให้ยุวกาชาดมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี 
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน เกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเกิดความสามัคคี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.
2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 
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1.1.3 โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับ ม.1 – ม.3 ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี  ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  - มัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นเวลา  2  วัน  1  คืน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถเรียนรู้และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  ได้
สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความรับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่า
ยานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.4 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา) ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 172 คน เป็นเวลา 2 วัน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนท าความดีโดยการ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างคุณภาพในด้านความรับผิดชอบ เสียสละให้เกิดแก่นักเรียน โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.5 โครงการรักษ์ไทย ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอนุรักษ์และ

ตระหนักถึงความเป็นไทย และมีความรักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ารางวัล  ค่าจัดตกแต่งสถานที่  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.6 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดระดับปฐมวัย (sbmld) ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  2 – 3  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตอาสา

สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.1 

 
 



47 
 

1.1.7 โครงการสภานักเรียน ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน โดยจัดอบรมนักเรียน จ านวน 100 คน  

เป็นระยะเวลา 1 วัน  เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าบ ารุงสถานที่ และและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.8 โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยจัดกิจกรรม ระหว่างรุ่นพี่-

รุ่นน้อง เพ่ือให้นักเรียน มีความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.9 โครงการปฐมนิเทศ ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  โดยจัดกิจกรรม ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบและการปฏิบัติ

ต่างๆ ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กล
ยุทธ์ที่ 1.1 
 
กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับกำรศึกษำ กำรดูแล และป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ ตั้งจ่ำยไว้
รวม 125,000 บำท แยกเป็น 

1.2.1 โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งจ่ายไว้ 115,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  จ านวน 

150 คน  ระยะเวลา 1 วัน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและโทษของยาเสพติดแต่
ละชนิด  รู้จักวิธีหลีกเลี่ยง และป้องกันตนเองจากยาเสพติด  สามารถแนะน าเพ่ือนๆ  ไม่ให้ลองยาเสพติดและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนจากกรม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2 
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1.2.2 โครงการเข้าค่ายธรรมศึกษาระดับปฐมวัย (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมชั้นอนุบาล 2-3 ไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 4 ครั้ง/1 ภาคเรียน รวม

ทั้งหมด 8 ครั้ง/ปีการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกเห็นความส าคัญ ตระหนัก ชื่นชม และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ รักการเรียน มุ่งม่ันในการท างานและสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ ท้องถิ่น โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
 
กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับกำรศึกษำเพื่อสร้ำงส ำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งจ่ำยไว้
รวม 477,280 บำท แยกเป็น 

1.3.1 โครงการรักการอ่าน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอ่าน เช่น กิจกรรมห้องสมุดยืนอ่าน กิจกรรมตะกร้าความรู้ 

กิจกรรมการเล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่าน จัดหาหนังสือที่น่าสนใจให้นักเรียนอ่าน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่   
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน  เกิด
การพัฒนาตนเองตามศักยภาพ สร้างเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของรางวัลสนับสนุน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

 
1.3.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละวิชาชีพที่

ท าหน้าที่สอนและแลกเปลี่ยนความรู้ในโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้
ต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียนและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน  สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  ยกย่องเชิดชูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 
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1.3.3 โครงการรักษ์ท้องถิ่นระดับประถมศึกษา (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมชั้น ป.1-3 ไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกเห็น

ความส าคัญ ตระหนัก ชื่นชม และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียน มุ่งมั่นในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ ท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 

1.3.4 โครงการรักษ์ท้องถิ่นระดับประถมศึกษา (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมชั้น ป.1-3 ไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกเห็น

ความส าคัญ ตระหนัก ชื่นชม และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียน มุ่งมั่นในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ ท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565)  ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 

1.3.5 โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือน านักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 976 คน เข้าร่วมงานวันเข้าพรรษา เป็น

เวลา 1 วัน เพ่ือให้นักเรียนระลึกถึงวันส าคัญทางพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมสืบต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจัดตกแต่ง
ขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.6 โครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษา ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพ่ือน านักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 150 คน เข้าร่วมงานวันออกพรรษาลอย

ประทีปพุทธกตัญญู เป็นเวลา 1 วัน เพ่ือให้นักเรียนระลึกถึงวันส าคัญทางพุทธศาสนา และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมสืบต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ยานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าตกแต่งเกวียน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ป้ายขบวน ป้ายไวนิล ค่าเช่ารถแห่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.7 โครงการร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ า ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมบุญสมมาบูชาน้ าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีค่าใช้จ่าย

ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเกวียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าชุดแต่งกาย ป้ายขบวน ป้ายไวนิล ค่าเช่ารถแห่ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 
35,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์   ส าหรับนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่  1-3  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะด้านงาน
ประดิษฐ์ได้ มีการพัฒนาทักษะ สามารถน าเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565)  ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 

1.3.9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD) ต้ัง
จ่ายไว้ 30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์   ส าหรับนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่  4-6  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะด้านงาน
ประดิษฐ์ได้ มีการพัฒนาทักษะ สามารถน าเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565)  ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 
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1.3.10 โครงการเข้าร่วมงานสงกรานต์ ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อิสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและ

ถนนข้าวเหนียว โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเกวียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าชุดแต่งกาย 
ป้ายขบวน ป้ายไวนิล ค่าเช่ารถแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.11 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตั้งจ่ายไว้ 71,280 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าสถานที่  
ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.12 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ตั้งจ่ายไว้ 51,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าสถานที่  
ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ ตั้งจ่ำยไว้รวม 684,700 บำท แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็น มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งจ่ำยไว้รวม 390,000 บำท แยกเป็น 

2.1.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและการดนตรีระดับประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีกีต้าร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านดนตรีกีต้าร์ พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถเล่นกีตาร์ได้ พัฒนาสู่อาชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  : SBMLD ปี 2562) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 
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2.1.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและการดนตรีระดับประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีกีต้าร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านดนตรีกีต้าร์ พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถเล่นกีตาร์ได้ พัฒนาสู่อาชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.3 โครงการโรงเรียนทวิศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.4 โครงการค่าสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกส าเนียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท า
เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 
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2.1.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกส าเนียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท า
เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.7 โครงการ English Camp ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 80 คน เป็นระยะเวลา 2 วัน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 
 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษที่ 21  และ 
มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน   ตั้งจ่ำยไว้รวม 94,700 บำท แยกเป็น 
 2.2.1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ายวิทยาศาสตร์  โดยเน้น ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ และ STEM Education  เพ่ือให้
นักเรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ากิจกรรม
ส าหรับองค์กรภายนอก ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 
 2.2.2 โครงการค่าย Social Studies Camp ตั้งจ่ายไว้ 44,700 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ย Social Studies Camp  โดยเน้นให้ความรู้ทางสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
ประเพณีท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  และ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณ
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วิทยากร  ค่ากิจกรรมส าหรับองค์กรภายนอก ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 
 
กลยุทธ์ที่ 2.3 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้คู่คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้ำง 
ผลผลิตและมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ  ตั้งจ่ำยไวร้วม 200,000 บำท 

2.3.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD) ต้ัง
จ่ายไว้ 40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์   ส าหรับนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่  4-6  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะด้านงาน
ประดิษฐ์ได้ มีการพัฒนาทักษะ สามารถน าเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  : SBMLD ปี 2562) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.3 

2.3.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 - 6  ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  
กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถ
เรียนรู้และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความ
รับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.3 

2.3.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 - 6  ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  
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กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถ
เรียนรู้และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความ
รับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์
ที ่2 กลยุทธ์ที่ 2.3 

2.3.4 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการระดับปฐมวัย (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถเรียนรู้และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  
ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความรับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.3 

2.3.5 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการระดับปฐมวัย (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถเรียนรู้และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  
ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความรับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์
ที ่2 กลยุทธ์ที่ 2.3 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ตั้งจ่ำยไว้รวม 2,548,720 บำท แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ี
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตั้งจ่ำยไว้รวม 157,500 บำท แยกเป็น 
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3.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน

สะกดค า อ่านออกเสียงและรู้ความหมายของค าท่ีอ่านได้ถูกต้อง  รวมทั้งพัฒนาทักษะในด้านการคิดเลข โดย
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าหนังสือแนวข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าข้อสอบ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 

3.1.2 โครงการเรียนรู้มุ่งสู่มอ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับการศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับอุดมศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าหนังสือแนว
ข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าข้อสอบ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 

3.1.3 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิชาการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความรู้
ความสามารถ ความถนัด และได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าเอกสารเสริมวิชาการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 

3.1.4 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมค่ายนักรบสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมรวมทั้งระบบการจัดการ

ขยะภายในโรงเรียน ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความร่วมมือรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 

3.1.5 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  เพ่ือเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย  เสริมสร้างความรัก

ความสามัคคี  อุดมการณ์  ความรักชาติให้กับนักเรียนในสถานศึกษา  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  
ค่าลงทะเบียนฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ค่าลงทะเบียนฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ค่า
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น้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะน านักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม ค่าจดัท าสื่อการสอน อุปกรณ์การฝึก ค่า
ชุดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 

 
3.1.6 โครงการส านึกรักน้ าเงินเหลือง ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส านึกรักน้ าเงินเหลือง  โดยการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมปฐมนิเทศ  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนมีความรักและความผูกพันต่อสถาบัน และครู 
– อาจารย์  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 

3.1.7 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจีน (วันตรุษจีนและวันไหว้พระจันทร์) 
 ตั้งจ่ายไว้ 7,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส านึกรักน้ าเงินเหลือง  โดยการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนและวันไหว้

พระจันทร์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าชุด ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 
 
กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มำตรฐำน
วิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ ตั้งจ่ำยไว้รวม 1,166,000 บำท แยกเป็น 

3.2.1 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวระดับปฐมวัย ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้

เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์  มีความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้อาชีพ และมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภค 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.2 โครงการส้มต าลีลาระดับปฐมวัย ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส้มต าลีลา ส าหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพ่ือให้นักเรียนฝึกส้มต าลีลา 

ที่สร้างสีสันและความสนุกสนาน และสามารถน ากิจกรรมของโครงการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ โดย
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าจัดท าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

 
3.2.3 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพ่ือให้นักเรียนฝึก

ทักษะศิลปะ มีความสนุกสนาน และสามารถน ากิจกรรมของโครงการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ โดย
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับ
โครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งจ่ายไว้ 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ในการสอบ     

O-NET และ NT โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าหนังสือแนวข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ท าข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1- 3 และนักเรียนแกน

น า จ านวน 75 คน โดยจัดอบรมเรื่องทันตสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทันตสุขภาพ  จ านวน 2 วัน  
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูกวิธี  มีความรู้ความเข้าใจเลือกอาหารที่เป็น
ประโยชน์  และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อทันตสุขภาพ  มีสุขภาพปากและฟันที่ดี  มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพปากและฟันของตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีฟันขาวสะอาดและไม่มีกลิ่นปากตลอดชีวิต  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแปรงฟัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล ตั้งจ่ายไว้ 120,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมี

สุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกก าลังกาย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ าใจ
นักกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าน้ ามัน
ยานพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าน้ าดื่ม  ค่าป้ายไวนิล  ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 
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3.2.7 โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพ ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการเรียนโยคะส าหรับนักเรียนสายชั้นอนุบาล เพ่ือวัดความแข็งแรงของ

ร่างกายตนเอง และเพ่ือฟ้ืนฟูสมดุล การทรงตัว ความยืดหยุ่น ความแม่นย า สุขภาพ จนถึงการสร้างความ
สงบด้านจิตใจ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกโยคะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.8 โครงการจิตศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 2,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการสอนจิตศึกษา หรือการพัฒนาปัญญาภายในหรือความฉลาดด้านใน 

เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย การอยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ ยอมรับในความ
แตกต่าง เคารพและให้เกียรติกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อยู่อย่างพอดีและพอใจ
ได้ง่าย การมีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทันอารมณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมการสอนจิต
ศึกษา  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดับประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพ
ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 65,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 
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3.2.11 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 75,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดับประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพ
ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 65,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.14 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 75,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ 
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โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.15 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่
อาชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.16 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่
อาชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.17 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 75,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ส าหรับนักเรียนระดับ      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่
อาชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.18 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (จ้างเหมาบริการครูพละศึกษา) ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนพละศึกษาและเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

วอลเลย์บอลในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 1 คน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 
15,000 บาท ส าหรับทดแทนอัตราก าลังในรายวิชาพละศึกษาและผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลที่ขาดแคลน 
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สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามวิชาและได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านกีฬา
วอลเลย์บอลที่เป็นเลิศ และมีทักษะความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.19 โครงการเส้นศิลป์เพ้นท์สี (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเส้นศิลป์เพ้นท์สี  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6  เพ่ือให้

นักเรียนได้เรียนรู้ด้านศิลปะการเพ้นท์สี  เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าผลงานออกสู่
ตลาด  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าจัดท าป้ายไวนิล  ค่าตกแต่งสถานที่  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.20 โครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 99,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียน และน านักกีฬาแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างให้
นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกก าลังกาย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่
คณะ  มีน้ าใจนักกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   
ค่าถ้วยรางวัล  ค่าอาหาร  ค่าน้ าดื่ม  ค่าป้ายไวนิล  ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.21 โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปักตระกร้อ ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปักตระกร้อ เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมี

สุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกก าลังกาย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ าใจ
นักกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าวัสดุกีฬา  
ค่าอาหาร  ค่าน้ าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 
 
กลยุทธ์ที่ 3.3 สถำนศึกษำจัดกิจกรรม กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
ตั้งจ่ำยไว้รวม 900,120 บำท แยกเป็น 

3.3.1 โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดค่ายกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการปฐมวัย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 106 คน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด 
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ได้แก่ กระบวนการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
สามารถเรียนรู้และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกัน
และความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม

ยุคปัจจุบัน เป็นเวลา 2 วัน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่อง
เขียน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.3 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน  ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูที่เชี่ยวชาญภาษาจีน  เพ่ือท าการสอนภาษาจีนในโรงเรียน

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 2 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 15,000 บาท จ านวน 12 
เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาจีน  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของครูในโรงเรียน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.4 โครงการการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น  ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูที่เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น  เพ่ือท าการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 1 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 15,000 บาท จ านวน 12 
เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาญี่ปุ่น  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นของครูในโรงเรียน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกส าเนียงภาษาจีนได้ถูกต้องและใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือการ
เรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
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ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

 
3.3.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4-6 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกส าเนียงภาษาจีนได้ถูกต้องและใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือการ
เรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.7 โครงการพัฒนาข้าราชการคร ูตั้งจ่ายไว้ 159,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพื่อให้ข้าราชการครูมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักเรียนได้
เต็มตามศักยภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.8 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาธิต ตั้งจ่ายไว้ 36,120 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาธิต โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.9 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส   ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมซ้อมหมากฮอส   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.10 โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส      ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมกิจกรรมวันคริสต์มาส    โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า

จัดท าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 
 
กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้ มีคุณภำพและมำตรฐำนและ
นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ ตั้งจ่ำยไว้รวม 304,800 บำท แยกเป็น 

3.4.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เรียบร้อย ปลอดภัย และส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.2 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ต้ังจ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เช่น  

หนังสือ  วารสาร  ต าราเรียน  คู่มือครู  หนังสืออ่านเสริม  หนังสือพิมพ์   ชั้นวางหนังสือ  วัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสารทางวิชาการประกอบการเรียนการสอนส าหรับสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เรียบร้อย ปลอดภัย และส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 
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3.4.4 โครงการมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการมหัศจรรย์พรรณไม ้ โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม ้ ให้

นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม  Work Shop  นิทรรศการพรรณไม ้ การจัดสวนแนวตั้ง  การจัด
สวนถาด  การจัดสวนขนาดเล็ก  การบ ารุงรักษา  ดูแลต้นไม้  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อพรรณไม ้ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.5 โครงการค่าใช้จ่าย Internet: adsl ตั้งจ่ายไว้ 9,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยการติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบอินเทอร์เน็ต

และระบบ Internet : adsl เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณบุคคลผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.6 โครงการค่าใช้จ่าย Internet: wifi ตั้งจ่ายไว้ 7,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยการติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบอินเทอร์เน็ต

และระบบ Internet : wifi เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณบุคคลผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.7 โครงการพัฒนาระบบเว็บไชต์ ตั้งจ่ายไว้ 8,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และโดเมนเนม เพ่ือใช้ในการจัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาลบ้าน

สามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อเว็บไซต์ส าเร็จรูป ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ ค่าเช่าโดเมนเนม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.8 โครงการจัดท าป้ายนิเทศ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายนิเทศ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ในกิจกรรมงานต่าง ๆ ของ

โรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดท าป้ายไวนิล เอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 
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3.4.9 โครงการแหล่งเรียนรู้ปุ๋ยหมักรักษ์ธรรมชาติ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายค่าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าปุ๋ยหมัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 
 
กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก กำรวัดกำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำพ  
ตั้งจ่ำยไว้รวม 59,300 บำท แยกเป็น 

3.5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสารทางวิชาการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนงานงบประมาณ  รายงาน

การประเมินตนเอง  เครื่องมือประเมินคุณภาพ  และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้มีเอกสารวิชาการที่สมบูรณ์  ถูกต้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าแฟ้มเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 

3.5.2 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการนิเทศครูผู้สอน ในการด าเนินการสอนและนิเทศงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการจัดการศึกษา เพ่ือให้ครูได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานของตนให้ถูกต้องและเป็นผลดี ครู
ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดท าเอกสารการ
ประเมิน คู่มือการประเมิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 

3.5.3 โครงการเยี่ยมบ้าน ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบดูแลนักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน และเพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 

 
 
 



68 
 

 
3.5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งจ่ายไว้ 24,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาระบบบริหารในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบ ารุง
สถานที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 
 
กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน ตั้งจ่ำยไว้รวม 
1,000 บำท แยกเป็น 

3.6.1 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 1,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าประเมินผลความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนมีการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.6 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยไว้รวม 
654,300 บำท แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกำส และควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตั้งจ่ำย
ไว้รวม 259,200 บำท 

4.1.1 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งจ่ายไว้ 259,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ เพ่ือท าการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
ครูในโรงเรียน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน ตั้งจ่ำย
ไว้รวม 164,100 บำท แยกเป็น 

4.2.1 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 

4.2.2 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 64,100 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จ านวน 4 จุดๆ ละ 1,284 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน  

และค่าอุปกรณืท่ีจ าเป็นในการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 
 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ
กำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล  
ตั้งจ่ำยไว้รวม 191,000  บำท 

4.3.1 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน ตั้งจ่ายไว้ 191,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาปัจจัยพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  เป็นการ

ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  ค่าเสื้อผ้าและวัสดุ
เครื่องแต่งกาย  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าพาหนะในการเดินทาง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ำยไว้รวม 
300,200 บำท แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคดิตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ ตั้งจ่ำยไว้รวม 300,200 บำท แยกเป็น 

5.1.1 โครงการรักษ์ชุมชนของเราระดับปฐมวัย (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเกิดส านึกรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง   
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
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ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

5.1.2 โครงการสืบสานกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย ตั้งจ่ายไว้ 2,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน รู้จักการละเล่นของไทย

สมัยก่อน มองเห็นคุณค่า ความส าคัญของการละเล่นของไทย และพัฒนาปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานการละเล่นพื้นบ้านของไทยให้คนรุ่นใหม่หวง แหนศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

5.1.3 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ ตั้งจ่ายไว้ 48,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าหลักสูตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนใน

การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ตระหนักในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 
 

5.1.4 โครงการปฐมวัยเรียนรู้สู่พอเพียง (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเกิดส านึกรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง   
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 
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5.1.5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน  โดยจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับนักเรียน  ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนา รู้จักเสียสละ มี
ความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีสัมมาคารวะ สุภาพอ่อนน้อม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

5.1.6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตั้งจ่ายไว้ 79,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร์  โดยการจัดท า

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  จัดท าสติกเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน  ตามนโยบายเทศบาลนครขอนแก่น
เกี่ยวกับ Low Carbon City  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  รู้บทบาทหน้าที่ และมีทักษะการเป็นผู้น า 
เสริมสร้างความเข้าใจและท างานร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนต่อการวางแผนการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย  ส่งเสริมการลดมลพิษในอากาศ  สร้างจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมของนักเรียน  และเป็นผู้น าในการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะ
เดินทาง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

5.1.7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับประถมศึกษา (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มี

ความรู้ความเข้าใจผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

5.1.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับประถมศึกษา (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มี

ความรู้ความเข้าใจผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 



72 
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 
 
กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม  และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ ตั้งจ่ำยไว้
รวม 0 บำท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยไว้รวม 6,086,983 
บำท แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจนและ
สำมำรถตรวจสอบได้ ตั้งจ่ำยไว้รวม 0 บำท 
 
กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยไว้รวม 5,146,983 บำท แยกเป็น 

6.2.1 โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 574,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นของโรงเรียน  เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ  ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที  เกิดผลดีต่อนักเรียน  บุคลากร  สถานศึกษา  
และชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  

-  ค่าไฟฟ้า ต้ังจ่ายไว้ 400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
-  ค่าน้ าประปา ตั้งจ่ายไว้ 170,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของโรงเรียนเทศบาลบ้าน

สามเหลี่ยม  
-  ค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายไว้ 3,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–

2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
6.2.2 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งจ่ายไว้ 394,460 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–

2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
6.2.3 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งจ่ายไว้ 381,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–

2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
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6.2.4 โครงการค่าหนังสือเรียน ตั้งจ่ายไว้ 772,223 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–

2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
6.2.5 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ 310,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป 

เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซีใส (สกอตซ์เทป) กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ้าส าลี แปรงลบกระดานด า ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ าดื่ม เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.6 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน  ไม้ขนไก่  ถังขยะ  

ผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาดับกลิ่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาถูพ้ืน กระดาษช าระ เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง กระจกเงา น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

 
6.2.7 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 90,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ 

ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน 
เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา 
ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.8 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ 

เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวม ก ามะถัน กรด ด่าง) ลวดเชื่อมเงิน 
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าลีและผ้าพันแผล 
หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
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6.2.9 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พํูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.10 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ตั้งจ่ายไว้ 53,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกตะกร้อ  ลูกวอลเลย์บอล  ลูกปิงปอง ไม้ตี

ปิงปอง ตาข่ายฟุตบอล  นาฬิกาจับเวลา  นวม  เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
6.2.11 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 309,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เช่น  หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนท าด้วย

พลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ า เบาะยูโด สื่อการสอน  วัสดุฝึกงาน  คู่มือ  
หนังสือ วารสาร  ต าราเรียน  เอกสารทางวิชาการประกอบการเรียนการสอน  เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.12 โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจ่ายไว้ 2,088,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เพ่ือให้นักเรียน

ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–

2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
6.2.13 โครงการเปิดบ้าน (SAMLIAM OPEN HOUSE) ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Samliam Open House)  โดยจัดแสดงนิทรรศการทาง

วิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  เป็นเวลา 1 วัน  เพ่ือเผยแพร่ผลงานครู  นักเรียนและโรงเรียน
ต่อสาธารณชน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของครูและนักเรียน  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  ครู
และผู้ปกครอง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการในการ
ตัดสิน  ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
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6.2.14 โครงการประชุมผู้ปกครอง ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 1,858 

คน เพื่อให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมและเข้าใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่า
จัดตกแต่งสถานที่  ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกีย่วข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 
กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพื้นที่ ตั้งจ่ำยไว้รวม 40,000 บำท แยกเป็น 

6.3.1 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความ

ร่วมมือร่วมใจและมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในโรงเรียน  เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง            
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าเบี้ยประชุม ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  
ค่าสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.3 
 
กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรมสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ตั้งจ่ำยไว้รวม 900,000 บำท แยกเป็น 

6.4.1 โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนครูและบุคลากร ตั้งจ่ายไว้ 900,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  จ านวน 

5 คน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 15,000 บาท  ส าหรับทดแทนอัตราก าลังในรายวิชาที่ขาด
แคลน  และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามวิชาและได้รับการพัฒนาความรู้ที่เหมาะสมใน
แต่ละระดับสายชั้น  และมีความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) 
ตามยทุธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
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