
 

 
แผนพัฒนาการศึกษา 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 /2562 

 

 

 

 

ของ 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565)  

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2562 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการ

บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  (2561-2565) ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท. 0816.2/ว 6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยได้

จัดทำภายใต้กรอบแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตาม ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 2548 และข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของ

สถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางใน

การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และจัดทำแผน อีทั ้งใช้เป็นแนวทางในการจัดและพัฒนา

การศึกษาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับศักยภาพ ตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีมาตรฐาน วามารถพัฒนาศักยภาพของคนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพต่อไปและ

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมมีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/

เปลี ่ยนแปลง ฉบับที ่ 3/2562 ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 

3/2562 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 

                                                                      

            ( นายบุญธรรม โบราณมูล) 

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 



 

 

คำนำ 

แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเป็นแผนที่จัดทำเพ่ือกำหนด

ทิศทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ให้สถานศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียน ครูและผู้บริหาร ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

โดยจัดทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา           

แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2562 ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือ

จากข้าราชการครู บุคลากร และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 3/2562  เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย ดำเนินกิจกรรมโครงการ

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2561-

2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2562 จนสำเร็จเรียบร้อยสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ต่อไป 

 

                                                               โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

              หน้า 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม         1 
ยุทธศาสตร์ที่   6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา    1 
กลยุทธ์ที่  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ 1
 มาตรฐานการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘                                                       ยทุธศาสตร์ท่ี   6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจดัการศึกษา 

‘กลยทุธ์ท่ี  6.2 ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลตอ่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศึกษาทีมีระดบัคุณภาพผา่นเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา  (ต่อ) 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

ฝ่ายท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ขยายเสียง 

เพื่อด าเนินการจดัซ้ืออุปกรณ์
งานโสตทศันศึกษาโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 

จดัซ้ืออุปกรณ์งานโสต
ทศันศึกษาโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 

- - - 36,000 - โรงเรียนมีระบบ
เสียง โสตทศัน
ศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

-งานโสตทศัน
ศึกษาโรงเรียน 

2 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ดนตรีวงโยธวาธิต 

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองดนตรี 
วงโยธวาธิต 

จดัซ้ือเคร่ืองดนตรี 
วงโยธวาธิต 

- - - 307,800 - โรงเรียนมีเคร่ือง
ดนตรีวงโยธ
วาธิตส าหรับการ
จดัการเรียนรู้ 

-อาคารสถานท่ี 

3 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In One
ส าหรับงานส านกังาน 

เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
หอ้งเรียน 

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
หอ้งเรียน 31 เคร่ือง 

- - -   527,000   - โรงเรียนมีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
ส าหรับการจดัการ
เรียนการสอน 

-ฝ่ายวิชาการ 

4 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In One
ส าหรับงานประมวลผล 

เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
หอ้งเรียน 

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
ส าหรับบริหารจดั
การศึกษา 17 เคร่ือง 

- - -   391,000   - โรงเรียนมีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
ส าหรับส านกังาน 

-ฝ่ายงานทั้ง  4 
ฝ่าย 



 
ยทุธศาสตร์ท่ี   6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจดัการศึกษา 
‘กลยทุธ์ท่ี  6.2 ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลตอ่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศึกษาทีมีระดบัคุณภาพผา่นเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา  (ต่อ) 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

ฝ่ายท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการจดัซ้ือตูเ้หลก็
เก็บเอกสาร 

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือจดัซ้ือตู้
เก็บเอกสาร ในการปฏิบติังาน
ของโรงเรียนเทศบาลบา้น
สามเหล่ียม 

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 15 ตู ้ - - - 180,000 - ทุกฝ่ายงานมีการ
จดัเก็บเอกสารได้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ฝ่ายงาน  
ทั้ง 4 ฝ่าย 

6 โครงการจดัซ้ือโต๊ะเกา้อ้ี
นกัเรียน 

เพื่อจดัซ้ือโต๊ะเกา้อ้ีนกัเรียน  จดัซ้ือโต๊ะเกา้อ้ีนกัเรียน 
จ านวน 100  ชุด 

- - - 170,000 - โรงเรียนมีโต๊ะ
เกา้อ้ีนกัเรียน
เพียงพอต่อการ
ใชง้าน 

-อาคารสถานท่ี 

7 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร 

เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑจ์ดัซ้ือเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร 

จดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
3 เคร่ือง 

- - -   360,000   - โรงเรียนมีเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร
ส าหรับงานการ
เรียนการสอนและ
ระบบงานบริหาร
โรงเรียน 

-ฝ่ายธุรการ 

 



ยทุธศาสตร์ท่ี   6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจดัการศึกษา 
‘กลยทุธ์ท่ี  6.2 ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลตอ่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศึกษาทีมีระดบัคุณภาพผา่นเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา  (ต่อ) 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

ฝ่ายท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการปรับปรุง
หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา 

เพื่อด าเนินการปรับปรุง
หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา ของโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 

หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์ 1 หอ้ง 

- - - 776,000 - โรงเรียนมี
หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์
จดัการเรียนรู้ 

-ฝ่ายวิชาการ 

9 โครงการปรับปรุง
หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

เพื่อด าเนินการปรับปรุง
หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์
มธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 

หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์ 1 หอ้ง 

- - - 926,000 - โรงเรียนมี
หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์
จดัการเรียนรู้ 

-ฝ่ายวิชาการ 

10 โครงการปรับปรุง
หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

เพื่อด าเนินการปรับปรุง
หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์
มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
เทศบาลบา้นสามเหล่ียม 

หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์ 1 หอ้ง 

- - - 926,000 - โรงเรียนมี
หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์
จดัการเรียนรู้ 

-ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 



ยทุธศาสตร์ท่ี   6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจดัการศึกษา 
‘กลยทุธ์ท่ี  6.2 ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลตอ่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สถานศึกษาทีมีระดบัคุณภาพผา่นเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา  (ต่อ) 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

ฝ่ายท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมอเนกประสงค์
ชั้น 2 

เพื่อด าเนินการปรับปรุงห้อง
ประชุมอเนกประสงคช์ั้น 2 

หอ้งประชุมโรงเรียน 1 
หอ้ง 

- - - 2,600,000 - โรงเรียนมีหอ้ง
ประชุมส าหรับ
จดัประชุม
นกัเรียน ครูและ
ผูป้กครอง 

-ฝ่าย
งบประมาณ 

12 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ 

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ 24,000  
BTU แบบแขวน  

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
24,000  BTU แบบแขวน 
จ านวน  16    เคร่ือง 

- - - 518,000 - โรงเรียนมีเคร่ือง
ปรับอาคารพร้อม
ใชง้าน 

-ฝ่าย
งบประมาณ 

13 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าอาคารเรียน
หอ้งเรียน 

เพื่อด าเนินการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าอาคารเรียนห้องเรียน 
อาคาร 1 และอาคาร 2 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารเรียน  
จ านวน 2 อาคาร 

- - - 200,000 - โรงเรียนมีระบบ
ไฟฟ้าและส่อง
สวา่งท่ีสมบูรณ์ 

-ฝ่ายอาคาร
สถานท่ี 

 
 
 


