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ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษา ไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์ กรการปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.2564 ข้อ 9 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 6(7) เงินรายได้ของสถานศึกษาให้ใช้จ่ายตามกิจการของ
สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในหมวด 3 ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จึง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

      ( นายบุญธรรม  โบราณมูล ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 
 
 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้ชุมชนและผู้มีส่วน
ร่วมได้เสียจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้เข้ามาบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางเพ่ือการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางและเป้าหมายเดียวกัน  เพ่ือให้สนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและให้บรรลุ
เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมขึ้น โดยได้รับความร่วมมือและเห็นชอบ จากคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
        โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

                  หน้า 

ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1  

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     11 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   18 

ภาคผนวก 

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     ก  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ข 
   

  

 



1 
 

 

 

ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำแถลงประกอบแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
สังกัดส ำนักกำรศึกษำ  เทศบำลนครขอนแก่น   

อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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ค ำแถลงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
เรียน      ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ .ศ . 2564  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้ งหนึ่ ง ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหาร 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ทราบ  
ถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 
1.  สถำนะกำรคลัง 
      1.1 งบประมาณรายจ่าย 

ในปีบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   สถานศึกษามีสถานะทางการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     จ านวน    7,274,148.54   บาท 
1.1.2 เงินรายได้สะสม ทั้งสิ้น     จ านวน  10,408,162.49   บาท 
1.1.3 รายการกันเงินไว้ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น    จ านวน      303,300       บาท 

 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีท่ีผ่ำนมำ (2562) และปีปัจจุบัน 

2.1 รำยรับจริงท้ังสิ้น       จ ำนวน  15,084,480  บำท 
2.1.1 รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้รับจากการอุดหนุน 
1) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวน  2,294,080 บาท 
1.1 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ        จ านวน     259,200   บาท 
1.2 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน         จ านวน     360,000   บาท 
1.3 โครงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น         จ านวน     360,000   บาท 
1.4 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพละศึกษา 
       (จ้างเหมาบริการงานสอนวิชาพละศึกษา)        จ านวน     180,000   บาท 
1.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (ค่าสนับสนุน รร.ทวิศึกษา)   จ านวน     100,000   บาท 
1.6 โครงการมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ           จ านวน       20,000   บาท 
1.7 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา          จ านวน       50,000   บาท 
1.8 โครงการเข้าร่วมงานสงกรานต์           จ านวน       50,000   บาท 
1.9 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน            จ านวน       71,280   บาท 
1.10 โครงการค่าสาธารณูปโภค           จ านวน     843,600   บาท 
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         แยกเป็น 1.10.1 ค่าไฟฟ้า   จ านวน     540,000    บาท 
                      1.10.2 ค่าน้ า      จ านวน     300,000    บาท 
                      1.10.3 ค่าโทรศัพท์   จ านวน        3,600    บาท 

 

       2)  เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
                 เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น        
             (เบิกหักผลักส่ง)       จ านวน  2,155,800   บาท 

         2.1 ค่าอาหารกลางวัน       จ านวน  2,004,000    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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  จ านวน       50,000    บาท 
         2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (ผลักส่ง) จ านวน       15,000    บาท 
  2.7 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จ านวน      50,000 บาท 
                

     3)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
           (เรียนฟรี 15 ปี)      จ านวน   5,563,400   บาท 

3.1 ค่าเงินรายหัวนักเรียน      จ านวน   2,752,600  บาท 
3.2 ค่าเงินรายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) ม.1-3    จ านวน      295,000    บาท 
3.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      จ านวน      692,155    บาท 
3.4 ค่าหนังสือเรียนฟรี       จ านวน      834,005    บาท 
3.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน      จ านวน      403,130    บาท 
3.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน       จ านวน      395,510    บาท 
3.7 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   จ านวน      191,000    บาท 

 

 2.1.2 รำยได้ที่จัดหำเอง               จ ำนวน       31,000   บำท 
       1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา                    จ านวน            –  บาท 
      2.  เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น    จ านวน           –  บาท 
       3.  เงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา   จ านวน            –  บาท 
        4.  เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือ กิจกรรม หรือ      

     จากการจ าหน่ายสิ่งของ                            จ านวน           –  บาท                   
      5.  เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   จ านวน          3,000 บาท     

6.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา    จ านวน         28,000  บาท 
       7.  รายได้อ่ืนๆ        จ านวน            –  บาท 
  4) เงินรายได้สะสม                                                           จ านวน     5,040,200    บาท 
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2.2  รำยจ่ำยท้ังสิ้น  ประมำณกำรรำยจ่ำย รวมทั้งสิ้น  15,084,480  บำท  แยกเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
        จ านวน      441,280  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  

                              และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดับ   จ านวน      865,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา  

                              และพัฒนานักเรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   จ านวน   1,150,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
        จ านวน      302,842  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        จ านวน      100,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา                                                                                                                                                 
                                                                                    จ านวน  12,175,358  บาท 
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 2.1 รำยได้ 

รำยได้ 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

หมำยเหตุ 

ก.  รำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้และเงินที่ได้รับจำกกำรอุดหนุน  

1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้สถำน 
ศึกษำ จำกเงินรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

2,049,680 2,294,080  

   1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 259,200 259,200  

   1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาจีน 360,000 360,000  

   1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 270,000 360,000  

   1.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 
วิชาพละศึกษา (จ้างเหมาบริการงานสอนวิชาพละศึกษา)  

180,000 180,000  

   1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา                 
(ค่าสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา) 

100,000 100,000  

   1.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ 20,000 20,000  

   1.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษา 50,000 50,000  

   1.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ า 60,000 -  

   1.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 50,000 50,000  

   1.10 ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 71,280 71,280  

   1.11 ค่าใช้จ่ายในโครงการค่าสาธารณูปโภค 574,000 843,600  

2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำ เช่น ค่ำอำหำรกลำงวัน, 
เงินส่งเสริมศักยภำพกำรศึกษำ ฯลฯ 

 
3,298,800 

 
2,155,800 

 

   2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2,088,000 2,004,000  

   2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 20,000  

   2.3 ค่าใช้จ่าย Internet : ADSL 9,600 9,600  

   2.4 ค่าใช้จ่าย Internet : WIFI  7,200 7,200  
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รำยได้ 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

หมำยเหตุ 

   2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 100,000 -  

   2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000 50,000  

   2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  115,000 15,000  

   2.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาข้าราชการครู 159,000 -  

   2.9 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 50,000 50,000  

   2.10 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

750,000 -  

  3. เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เช่น เงินตำมนโยบำยเรียนฟรี  
15 ปี 

5,288,703 5,563,400 
 

 

       3.1 ค่าเงินรายหัวนักเรียน  2,611,200 2,752,600  

3.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 656,820 692,155  

3.3 ค่าหนังสือเรียนฟรี   772,223 834,005  

3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  394,46  403,130  

3.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 381,000 395,510  

3.6 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 191,000 191,000  

3.7 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top up)  282,000 295,000  

ข.  รำยได้ที่จัดหำเอง 

      1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา - -  

      2.  เงินที่ได้รับการสนับสนุน - -  

      3.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา หรือ     
ค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร 

- -  

      4.  เงินที่ได้รับจากรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือ 
 จากการจ าหน่ายสิ่งของ  

- -  
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รำยได้ 
จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

หมำยเหตุ 

      5.  เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  - 3,000  

      6.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา - 28,000  

      7.  รายได้อ่ืนๆ  - -  

ค. เงินรำยได้สะสม - 5,040,200  

                                  รวมรำยได้ทั้งสิ้น  15,084,480  

 
2.2 รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์  
 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์  จ่ำยจริง 
ปี 2562  

ประมำณกำร 
ปี 2564 

หมำย 
เหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และ
ดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 

326,280 
 

441,280  

กลยุทธ์ที่ 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

140,000 
    

  

165,000  

กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกัน 
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

 15,000 
  

 25,000  

กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึก 
รักท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  

 171,280 251,280  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  
สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะในกำรแข่งขัน 
ทุกระดับ  

396,120 
 

865,000 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มีสมรรถนะ 
ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ 

369,120 765,000  
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์  จ่ำยจริง 
ปี 2562  

ประมำณกำร 
ปี 2564 

หมำย 
เหตุ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ 
ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21 และมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะด้าน   

- 60,000  

กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
คู่คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

- 40,000  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียน 
สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้  

1,018,220 1,150,000  

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

15,000 25,000  

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

134,000 170,000  

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

366,120 425,000  

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการ
เรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและนักเรียนสามารถ 
เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

304,100 275,000  

กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ  

35,000 45,000  

กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน  

164,000 210,000  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำม
เท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

298,100
  

302,842  



9 
 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์  จ่ำยจริง 
ปี 2562  

ประมำณกำร 
ปี 2564 

หมำย 
เหตุ 

  กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคใน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

191,000 191,000  

   กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 

99,100 108,632  

   กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศ 
ทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การ
บริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

8,000 3,210  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

103,500 100,000  

   กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 

83,500 80,000  

   กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม  และการ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ  

20,000 20,000  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำร 
จัดกำรกำรศึกษำ 

5,805,883 12,175,358  

   กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหาร 
จัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

310,000 229,713  

   กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

4,631,683 9,848,445  

   กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  

38,000 38,000  
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์  จ่ำยจริง 
ปี 2562  

ประมำณกำร 
ปี 2564 

หมำย 
เหตุ 

   กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

826,200 2,059,200  

รวมทั้งสิ้น 7,948,103 15,084,480   
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ส่วนที่ 2 
 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

 
ของ 

 
 
 

โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครขอนแก่น   

อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม เทศบำลนครขอนแก่น 
 
รำยจ่ำยท้ังสิ้น 15,084,480 บำท   แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ยอดรวม  165,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
        ยอดรวม  25,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
        ยอดรวม  251,280 บาท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมนักเรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมี
ทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    ยอดรวม  765,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน     ยอดรวม    60,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ      ยอดรวม    40,000  บาท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่สังคม
แห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21      ยอดรวม    25,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   ยอดรวม  170,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
        ยอดรวม  425,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ
นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ยอดรวม  275,000  บาท 
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กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
        ยอดรวม     45,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
        ยอดรวม   210,000  บาท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        ยอดรวม  191,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 
        ยอดรวม  108,632  บาท 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล  

ยอดรวม        3,210  บาท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     ยอดรวม     80,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม  และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
        ยอดรวม          20,000 บาท 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้      ยอดรวม      229,713  บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา      ยอดรวม  9,848,445 บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่      ยอดรวม          38,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ      
        ยอดรวม   2,059,200 บาท 
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เหตุผล 
 
 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
และคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพ่ือพิจารณาเห็นชอบซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม  สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครขอนแก่น 

อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 

โดยที่เป็นการสมควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 อาศัยอ านาจ ตามระเบียบ   
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2562               
จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ดังนี้  

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
ข้อ 3 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 15,084,480 บาท  โดยแยก

รายละเอียดตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
         1.1 กลยุทธ์ นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     ยอดรวม 165,000 บาท 
         1.2 กลยุทธ์ นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
        ยอดรวม   25,000 บาท 
         1.3 กลยุทธ์ นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
        ยอดรวม 251,280 บาท 
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมนักเรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษที่ 21 และ
มีทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ 

2.1 กลยุทธ์ นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    ยอดรวม 765,000 บาท 

2.2 กลยุทธ์ สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน     ยอดรวม   60,000 บาท 

2.3 กลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ      ยอดรวม   40,000 บาท 
 
3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  

3.1 กลยุทธ์ นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21      ยอดรวม   25,000 บาท 
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3.2 กลยุทธ์ นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   ยอดรวม 170,000 บาท 

3.3 กลยุทธ์ สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
        ยอดรวม 425,000 บาท 

3.4 กลยุทธ์ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ
นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ยอดรวม 275,000 บาท 

3.5 กลยุทธ์ ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
        ยอดรวม    45,000 บาท 

3.6 กลยุทธ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
        ยอดรวม 210,000 บาท 
 
4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

4.1 กลยุทธ์ นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        ยอดรวม   191,000 บาท 

4.2 กลยุทธ์ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 
        ยอดรวม   108,632 บาท 

4.3 กลยุทธ์ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล  
                                                                         ยอดรวม       3,210 บาท 

 
5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 กลยุทธ์ นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     ยอดรวม     80,000 บาท 

5.2 กลยุทธ์ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
        ยอดรวม    20,000 บาท 
6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

6.1 กลยุทธ์ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน   และ
สามารถตรวจสอบได้      ยอดรวม    229,713 บาท 

6.2 กลยุทธ์ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ   
และมาตรฐานการศึกษา      ยอดรวม 9,848,445  บาท 

6.3 กลยุทธ์ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่      ยอดรวม      38,000 บาท 
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6.4 กลยุทธ์ ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

ยอดรวม 2,059,200 บาท 
 
ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 
 
                                                                                    

ลงนาม………………………………………………… 
                                                                       (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 
                                                                         ต าแหน่ง  หัวหน้าสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดประกอบแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

 ของ 
 

 
โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 

สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครขอนแก่น   
อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

- ประมำณกำรรำยได้ 
- รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
- รำยละเอียด รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศึกษำ  
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ประมำณกำรำยได้ของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม  

สังกัด ส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครขอนแก่น อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 
ประมำณกำรรำยได้  รวมทั้งสิ้น  15,084,480 บำท 
 
ก. รำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้และเงินที่ได้รับจำกกำรอุดหนุน 

1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา   จ านวน  2,294,080 บาท ค าชี้แจง 
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 

1.1 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    จ านวน     259,200   บาท 
1.2 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน    จ านวน     360,000   บาท 
1.3 โครงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น    จ านวน     360,000   บาท 
1.4 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพละศึกษา 
       (จ้างเหมาบริการงานสอนวิชาพละศึกษา)   จ านวน     180,000   บาท 
1.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (ค่าสนับสนุน ร.ร.ทวิศึกษา) จ านวน     100,000   บาท 
1.6 โครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้       จ านวน       20,000   บาท 
1.7 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา    จ านวน       50,000   บาท 
1.8 โครงการเข้าร่วมงานสงกรานต์     จ านวน       50,000   บาท 
1.9 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน       จ านวน       71,280   บาท 
1.10 โครงการค่าสาธารณูปโภค     จ านวน     843,600   บาท 
      แยกเป็น 1.10.1  ค่าไฟฟ้า    จ านวน     540,000   บาท 
                   1.10.2  ค่าน้ า       จ านวน     300,000   บาท 
                  1.10.3  ค่าโทรศัพท์             จ านวน         3,600   บาท 
 

2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
             เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น   จ านวน 2,105,800  บาท  ค าชี้แจง 
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน        จ านวน   2,004,000   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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   จ านวน       50,000   บาท 
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2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (ผลักส่ง)    จ านวน       15,000   บาท 
2.7 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา  จ านวน      50,000   บาท 
 

3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  (เรียนฟรี 15 ปี) จ านวน 5,563,400 บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 

3.1 ค่าเงินรายหัวนักเรียน       จ านวน   2,752,600   บาท 
3.2 ค่าเงินรายหัวส่วนเพิ่ม ม.1-ม.3      จ านวน      295,000   บาท 
3.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       จ านวน      692,155   บาท 
3.4 ค่าหนังสือเรียนฟรี        จ านวน      834,005   บาท 
3.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน       จ านวน      403,130   บาท 
3.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน        จ านวน      395,510   บาท 
3.7 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน    จ านวน      191,000   บาท 
 

ข. รำยได้ที่จัดหำเอง       จ ำนวน       31,000  บำท 
1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา          จ านวน          –        บาท 
2.  เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น     จ านวน          –        บาท 
3.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นส่วนค่าบ ารุงการศึกษา    จ านวน          –        บาท 
4.  เงินที่ได้รับจากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจ าหน่ายสิ่งของ    
                                                                                   จ านวน          –         บาท 
5.  เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา      จ านวน         3,000    บาท   
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีที่ผ่านมาได้รับจริงสุงกว่าที่ประมาณการไว้ 
6.  เงนิดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา     จ านวน       28,000   บาท   
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีที่ผ่านมาได้รับจริงสุงกว่าที่ประมาณการไว้ 
7.  รายได้อ่ืนๆ         จ านวน          –        บาท 

ค.เงินรำยได้สะสม                                                                     จ ำนวน  5,040,200  บำท                                
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

งำนที่ท ำ 
โครงการปัจฉิมนิเทศ, โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา, โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา, โครงการวัน

แม่แห่งชาติ, โครงการปฐมนิเทศ, โครงการกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี, โครงการกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3), โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     ฝ่ายวิชาการ     โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการปัจฉิมนิเทศ 20,000 20,000  

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา   -  5,000  

3 โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา   -   5,000   

4 โครงการวันแม่แห่งชาติ - 5,000  

5 โครงการปฐมนิเทศ  5,000  5,000  
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ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

6 โครงการกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5) 

40,000 35,000  

7 โครงการกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
(ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

60,000 70,000  

8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน 15,000 20,000  

รวม      8    โครงกำร 140,000 165,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

 
งำนที่ท ำ 
โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน, โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ    โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน - 10,000  

2 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 15,000  15,000  

รวม   2  โครงกำร 15,000 25,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
งำนที่ท ำ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์, โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน, โครงการร่วมงานประเพณีสงกรานต์, โครงการเข้าร่วมงานวันออกพรรษา,  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระศิลปะ 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ - 20,000  

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           50,000 50,000  

3 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน  71,280 71,280  

4 โครงการร่วมงานประเพณีสงกรานต์  25,000 50,000  

5 โครงการเข้าร่วมงานวันออกพรรษา  25,000  50,000  

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระศิลปะ - 10,000  

รวม   6   โครงกำร 171,280 251,280  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมี
ทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

งำนที่ท ำ 
โครงการกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ, โครงการทวิศึกษา, โครงการสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา  

(ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง), โครงการเตรียมความรู้สู่ทักษะอาชีพ, โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาธิต, โครงการพัฒนา
ทักษะทางกีฬาเซปักตะกร้อ, โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา, โครงการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล, โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ 80,000 52,000  

2 โครงการทวิศึกษา 100,000 80,000  

3 โครงการสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา  
(ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 

100,000 100,000  

4 โครงการเตรียมความรู้สู่ทักษะอาชีพ 50,000 37,000  

5 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาธิต 36,120 30,000  
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ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

6 โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปักตะกร้อ 30,000 30,000  

7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬา 
(ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ, ฟุตซอล) 

- 366,000  

8 โครงการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล - 60,000  

9 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ - 10,000  

รวม    9    โครงกำร 396,120 765,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมี
ทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21  และ 
มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน    
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

 
งำนที่ท ำ 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์, โครงการ STEM (ป.1-3), โครงการอบรม

วิทยาศาสตร์การกีฬา (การปฐมพยาบาลนักกีฬา) 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ - 10,000  

2 โครงการ STEM (ป.1-3) - 10,000  

3 โครงการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา  
(การปฐมพยาบาลนักกีฬา) 

 40,000  

รวม   3   โครงกำร - 60,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมี
ทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 
งำนที่ท ำ 
โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2563 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ - 40,000  

รวม    1   โครงกำร - 40,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่สังคม
แห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
 

งำนที่ท ำ 
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา), โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม 

 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา) 15,000 15,000  

2 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม - 10,000  

รวม    2    โครงกำร 15,000 25,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่สังคม
แห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

งำนที่ท ำ 
โครงการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม, โครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น, โครงการดนตรีสร้างสุข,
โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย, โครงการคลินิกภาษา, โครงการกีฬาภายในโรงเรียน, โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ (เทศบาล) 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำย
เหตุ 

1 โครงการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและป้องกัน
โรคติดต่อภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

- 20,000  

2 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 40,000 25,000  

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 
คิดเลขเป็น 

5,000 5,000  

4 โครงการดนตรีสร้างสุข 20,000 20,000  
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ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำย
เหตุ 

5 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย 10,000 10,000  

6 โครงการคลินิกภาษา - 10,000  

7 โครงการกีฬาภายในโรงเรียน 99,000 40,000  

8 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ (เทศบาล) - 40,000  

รวม  8    โครงกำร 174,000 170,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่สังคม 
แห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
งำนที่ท ำ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน, โครงการ

พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6, โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีน, 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ, โครงการทานาบาตะ, โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์,  
โครงการบูรณาการระดับปฐมวัย, โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล, โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตซอล,  
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอล, โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 30,000  

2 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 

- 20,000  

3 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

- 35,000  

4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีน - 10,000  
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ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ 30,000  30,000  

6 โครงการทานาบาตะ - 10,000  

7 โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ - 10,000  

8 โครงการบูรณาการระดับปฐมวัย - 20,000  

9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล 120,000 90,000  

10 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตซอล - 60,000  

11 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอล 100,000 60,000  

12 โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส 60,000 50,000  

รวม   12   โครงกำร 330,000 425,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่สังคม
แห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ
นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและนักเรียน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
งำนที่ท ำ 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องสมุด), โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, โครงการจัด
นิทรรศการมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน, โครงการสนับสนุนการเรียนการ
สอน(ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  - 15,000  

2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 100,000 50,000  

3 โครงการจัดนิทรรศการมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ  20,000  20,000  

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน  20,000 120,000  

5 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน  
(ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์) 

100,000 70,000  

รวม   5   โครงกำร 240,000 275,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่สังคม
แห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

 
งำนที่ท ำ 

 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา, โครงการเยี่ยมบ้าน 
 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 30,000 40,000  

2 โครงการเยี่ยมบ้าน   5,000  5,000  

รวม    2   โครงกำร 35,000 45,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่สังคม
แห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 
งำนที่ท ำ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร, โครงการภายในสถานศึกษา (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC)  
 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร 159,000 200,000  

2 โครงการภายในสถานศึกษา (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC)  5,000 10,000  

รวม   2   โครงกำร 164,000 210,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
งำนที่ท ำ 

 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน  191,000 191,000  

รวม    1   โครงกำร 191,000 191,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 

 
งำนที่ท ำ 

 โครงการยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET), โครงการค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) 35,000 47,000  

2 โครงการค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  64,100  61,632  

รวม    2   โครงกำร 99,100  108,632  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการ

วางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 

งำนที่ท ำ 
 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ 8,000 3,210  

รวม    1   โครงกำร 8,000 3,210  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
งำนที่ท ำ 

 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ, โครงการโรงเรียนปลอดขยะ, โครงการวันไหว้ครู 
 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ 48,500 40,000  

2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 30,000 30,000  

3 โครงการวันไหว้ครู 5,000 10,000  

รวม    3   โครงกำร 83,500 80,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

งำนที่ท ำ 
โครงการค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 20,000  

รวม    1   โครงกำร 20,000 20,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 

งำนที่ท ำ 
 โครงการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียน, โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
(จัดซื้อวัสดุส านักงาน), โครงการพัฒนาระบบการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียน - 20,545  

2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน 
สถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุส านักงาน) 

310,000 177,168  

3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสถานศึกษา 

- 32,000  

รวม    3   โครงกำร 310,000 229,713  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
        กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
        วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 
         งำนที่ท ำ 
         โครงการรักษ์ไทย, โครงการอาหารกลางวัน, โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน), โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน), โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน ), โครงการเ อ้ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 
ภายในโรงเรียน (ค่าน้ าประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์), โครงการประชุมผู้ปกครอง, โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุการศึกษา), โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมโรงเรียน, โครงการ
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ), โครงการปรับปรุงห้องประชุม
อเนกประสงค์ชั้น 2, โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย , โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน (คอมพิวเตอร์ All In One   ส าหรับงานส านักงาน), โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสาน
เทศ (คอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานประมวลผล), โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการ
ดนตรี (วงโยธวาฑิต), โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  (โต๊ะ-เก้าอ้ี ), 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ), โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงานจัดเก็บเอกสาร, โครงการพัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอน , โครงการ
ก่อสร้างห้องน้ าภายในโรงเรียน 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำย 
เหตุ 

1 โครงการรักษ์ไทย    25,000 25,000  

2 โครงการอาหารกลางวัน  2,088,000 2,004,000  

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

394,460
  

403,130  

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 (ค่าหนังสือเรียน) 

772,223 834,005  

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

381,000 395,510  

6 โครงการเอื้ออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน (ค่าน้ าประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์) 

574,000 843,600  

7 โครงการประชุมผู้ปกครอง 10,000 15,000  

8 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
(จัดซื้อวัสดุการศึกษา)  

309,000 180,000  

9 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมโรงเรียน 25,000 10,000  

10 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
(วัสดุงานบ้านงานครัว) 

40,000 98,000  

11 โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 2 - 1,760,000 เงินสะสม 

12 โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย - 175,000 เงินสะสม 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 (คอมพิวเตอร์ All In One   ส าหรับงานส านักงาน) 

- 527,000 เงินสะสม 

14 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสานเทศ 
(คอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานประมวลผล) 

- 391,000 เงินสะสม 
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ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำย 
เหตุ 

15 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรี  
(วงโยธวาฑิต) 

- 307,800 เงินสะสม 

16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา  (โต๊ะ - เก้าอ้ี ) 

- 195,000 เงินสะสม 

17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
ภายในโรงเรียน (ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) 

- 518,400 เงินสะสม 

18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานจัดเก็บเอกสาร - 180,000 เงินสะสม 

19 โครงการพัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอน - 36,000 เงินสะสม 

20 โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายในโรงเรียน - 950,000 เงินสะสม 

รวม    20   โครงกำร 4,618,683 9,848,445  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนและพ้ืนที่ 
 

งำนที่ท ำ 
 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำยเหตุ 

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

38,000 38,000  

รวม    1   โครงกำร 38,000 38,000  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
เทศบำลนครขอนแก่น  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจและ

ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

งำนที่ท ำ 
 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ), โครงการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน), โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น), โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอน (วิชาวิทยาศาสตร์), โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬา (กรีฑา), โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนกีฬา (ฟุตบอล), โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน(ปฐมวัย), โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพละ
ศึกษา (จ้างเหมางานสอนวิชาพลศึกษา) 
        หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำย
เหตุ 

1 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

259,200 259,200  

2 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

360,000 360,000  

3 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาญี่ปุ่น) 

270,000 360,000  

4 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน(วิชาวิทยาศาสตร์) - 180,000  
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ที่
  

      โครงกำร / กิจกรรม  จ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2564  

หมำย
เหตุ 

5 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬา(กรีฑา) - 180,000  

6 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬา(ฟุตบอล) - 180,000  

7 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน(ปฐมวัย) - 360,000  

8 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพละศึกษา  
(จ้างเหมางานสอนวิชาพละศึกษา) 

180,000 180,000  

รวม   8   โครงกำร 1,069,200 2,059,200  
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รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 

สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครขอนแก่น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รำยจ่ำยจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 
รำยจ่ำยท้ังสิ้น ตั้งจ่ำยไว้รวม  15,084,480 บำท  แยกเป็น 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ ตั้งจ่ำยไว้รวม  441,280 บำท แยกเป็น 
 
กลยุทธ์ที่ 1.1 นักเรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดม่ันกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตั้งจ่ำยไว้รวม 165,000 บำท แยกเป็น 

1.1.1 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ             ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอ าลาสถาบันให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปี ส าหรับนักเรียน 

ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์  สถาบัน 
อันเป็นที่ก่อเกิดความรู้ และเพ่ือให้นักเรียนมีความรัก  ความเมตตาสามัคคีระหว่างหมู่คณะเพ่ือนพ้องน้องพ่ี 
ในสถาบันการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

 
1.1.2 โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ตั้งจ่ายไว้  5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้ครูนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อม 

ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมล าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพ่ือ
เป็นการแสดงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่าทั้งบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้นักเรียนและบุคลากร  
ทางการศึกษารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัด
สถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว  จ านวน 3,055 บาท) และ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 1,945  
บาท)  ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 
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1.1.3 โครงกำรร่วมงำนวันเข้ำพรรษำ         ตั้งจ่ายไว้   5,000   บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้นักเรียน คณะครู ร่วมกิจกรรมในการถวายเทียนพรรษา ร่วมท าบุญเนื่อง 

ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป และเพ่ือส่งเสริมให้คณะครู นักเรียนได้ทราบ
ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ส า คั ญ  พิ ธี ก ร ร ม  วั น อ า ส า ฬ ห บู ช า แ ล ะ วั น เ ข้ า พ ร ร ษ า ร ว ม ถึ ง น า ห ลั ก ธ ร ร ม  
ทางพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ  แต่งหน้า  ท าผม  เช่าชุด  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
 1.1.4   โครงกำรวันแม่แห่งชำติ    ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
และแสดงความกตัญญูกตเวที ส านึกในพระคุณของแม่ผู้ให้ก าเนิดอันจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
ครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่   จัดท าป้าย   และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็น 
และเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
 1.1.5 โครงกำรปฐมนิเทศ    ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  โดยจัดกิจกรรม ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบวินัย และการ 
ปฏิบัติต่างๆ ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1.1.6  โครงกำรกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี (ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-5)  ตั้งจ่ายไว้  35,000  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5   

เป็นเวลา 2 วัน  เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองและผู้อ่ืนเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เกิดความสามัคคี  
และเพ่ือปลูกฝังการ มีระเบียบวินัย เสริมสร้างความรักสามัคคี อุดมการณ์ความรักชาติให้กับนักเรียนในสถานศึกษา 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 
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1.1.7  โครงกำรกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี (ระดับชั้น ป.6 และ ม.1-3) ตั้งจ่ายไว้  70,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จ านวน 380   คน  เป็นเวลา 2 วัน  เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีสุขภาพ 
และสมรรถภาพที่ดี โดยน านักเรียนอยู่ค่ายพักแรม เพ่ือฝึกฝนความอดทน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองและผู้อ่ืน เกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เกิดความสามัคคี และ
เพ่ือปลูกฝังการมีระเบียบวินัย เสริมสร้างความรักสามัคคี อุดมการณ์ความรักชาติให้กับนักเรียนในสถานศึกษา โดย
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่ ค่ายานพาหนะค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง   
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
 1.1.8 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน   ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จัก
ท างานเป็นทีม เพ่ือให้นักเรียนสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ  เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และ 
เพ่ือฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ยานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว ) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
กลยุทธ์ที่ 1.2  นักเรียนได้รับกำรศึกษำ  กำรดูแล และป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่  ตั้งจ่ำยไว้                   
รวม 25,000 บำท แยกเป็น 

1.2.1 โครงกำรพัฒนำระบบดูแลนักเรียน  ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและ 

เครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ เป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา  
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มี
ศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าจัดท าเอกสาร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินราย
หัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2 

 
1.2.2 โครงกำรรณรงค์เพื่อป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ    ตั้งจ่ายไว้  15,000 บาท  

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  จ านวน  
150 คน ระยะเวลา 1 วัน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและโทษของยาเสพติดแต่ละชนิด   
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รู้จักวิธีหลีกเลี่ยง และป้องกันตนเองจากยาเสพติด  สามารถแนะน าเพ่ือนๆ  ไม่ให้ลองยาเสพติดและใช้เวลาว่าง  
ให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง  ค่ายานพาหนะเดินทาง  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าชุดตรวจหาสารเสพติด  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนจากกรมฯ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2 
 
กลยุทธ์ที่ 1.3  นักเรียนได้รับกำรศึกษำเพื่อสร้ำงส ำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
ตั้งจ่ำยไว้รวม   251,280 บำท แยกเป็น 
 1.3.1  โครงกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนด้ำนนำฏศิลป์         ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกในทักษะทางนาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพและ
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  (แต่งหน้า  ท าผม  เช่าชุด)  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 
 

1.3.2 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำน     ตั้งจ่ายไว้   50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการอ่าน เช่น กิจกรรมห้องสมุดยืนอ่าน กิจกรรมตะกร้าความรู้  

กิจกรรมการเล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่าน จัดหาหนังสือที่น่าสนใจให้นักเรียนอ่าน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน  เกิดการพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ สร้างเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าของรางวัลสนับสนุน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่ม ค่าจัดท าสมุดบันทึกรักการอ่าน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนจากกรมฯ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 
 

1.3.3   โครงกำรศึกษำเรียนรู้นอกห้องเรียน   ตั้งจ่ายไว้   71,280  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม   

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และ
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม  ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร   ค่าผ่านประตูเข้าชม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 
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 1.3.4 โครงกำรร่วมงำนประเพณีสงกรำนต์  ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อิสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและ   

ถนนข้าวเหนียว โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่งเกวียน ค่าพาหนะ    ค่าจัดท าป้ายขบวน         
(ป้ายไวนิล)  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่ารถแห่  ค่าจ้างเหมาบริการ  (แต่งหน้า  ท าผม เช่าชุด) 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561-2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 
 
 1.3.5 โครงกำรเข้ำร่วมงำนวันออกพรรษำ    ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
         เพ่ือน านักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 150 คน เข้าร่วมงานวันออกพรรษา 
ลอยประทีปพุทธกตัญญู เป็นเวลา 1 วัน เ พ่ือให้นักเรียนระลึกถึงวันส าคัญทางพุทธศาสนา และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมสืบต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าตกแต่งเกวียน ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าแต่งหน้า-ท าผม)  ค่าท าป้ายขบวน ป้าย
ไวนิล ค่าเช่ารถแห่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 
  
 1.3.6  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระศิลปะ  ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 

เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  เพื่อฝึกความกล้าแสดงออก  
มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  ให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และส่งเสริมบุคลากร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าแต่งหน้า-ท าผม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 –2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมี
ทักษะในกำรแข่งขันทุกระดับ      ตั้งจ่ำยไว้รวม  865,000 บำท แยกเป็น 
 
กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็น มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งจ่ำยไว้รวม   765,000 บำท แยกเป็น 
 

  2.1.1 โครงกำรกรีฑำสู่ควำมเป็นเลิศ       ตั้งจ่ายไว้ 52,000 บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกรีฑา ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที ่4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านกรีฑา พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถเล่นกีตาร์ได้ พัฒนาสู่อาชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่ากระดาษถ่าย
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เอกสาร ขนาด A4  ค่าจัดท าเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สะสมสถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 
ที่ 2.1 
 

2.1.2  โครงกำรทวิศึกษำ       ตั้งจ่ายไว้   80,000  บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าอุปกรณ์การฝึกประสบการณ์   ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน   
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

 

2.1.3  โครงกำรสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษำ (ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิง)    ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน  เอกสารประกอบการเรียน    
ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

 

2.1.4  โครงกำรเตรียมควำมรู้สู่ทักษะอำชีพ     ตั้งจ่ายไว้  37,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าให้นักเรียนได้เข้าร่วมการอบรมวิชาชีพ  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน  

ด้านวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น มีการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ /อบรมไปใช้ในการท างาน 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และนักเรียนมีเจตคติต่อทักษะชีวิตและงานอาชีพ ส าหรับการเรียนรู้  
แห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 
2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

 

    2.1.5 โครงกำรเข้ำค่ำยฝึกซ้อมวงโยธวำธิต     ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาธิต  ให้กับนักเรียนจ านวน 40 คน เพ่ือเพ่ิมทักษะ 

ปฏิบัติทางดนตรีและระเบียบแถวให้กับนักดนตรีวงโยธวาทิต เพ่ือสร้างนักดนตรีใหม่ทดแทนนักดนตรี  
เก่าที่จบหรือลาออกไป สร้างสามัคคีและรู้จักท ากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเพ่ือเตรียมความพร้อม  
ในการแสดงและประกวดต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์
ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 
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2.1.6  โครงกำรพัฒนำทักษะทำงกีฬำเซปักตะกร้อ     ตั้งจ่ายไว้ 30,000  บาท                              

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปักตระกร้อเพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกก าลังกาย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ าใจ
นักกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าวัสดุกีฬา  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว ) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา      
(พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.7  โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะกำรกีฬำ (ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ,     
ฟุตซอล)     ตั้งจ่ายไว้  366,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมนักกีฬาให้มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
ของนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เป็นการสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็นตัวแทนนั กกีฬา 
ระดับเขต และทีมชาติไทย เพ่ือสร้างตัวแทนนักกีฬาประเภทฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ และฟุตซอล  
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 350 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา      
(พ.ศ. 2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.8  โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรเล่นกีฬำวอลเลย์บอล      ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร 
ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.9 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรงำนอำชีพ     ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ  สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการจัดเวทีให้ผู้ เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่ าง ๆ  
ในเชิงวิชาการงานอาชีพ และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 
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กลยุทธ์ที่ 2.2  สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ควำมคิดสู่ศตวรรษที่ 21  และมีควำมเชี่ยวชำญ
และเป็นเลิศเฉพำะด้ำน   ตั้งจ่ำยไว้รวม  60,000 บำท แยกเป็น 
  

2.2.1  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ ตั้งจ่ายไว้ 10,000  บาท 
          เพ่ือให้ครูมีเครื่องมือและสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  พร้อมที่จะพัฒนาและน านวัตกรรมใหม่ๆ  
ที่หลากหลายมาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน พัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย
ไวนิล  ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.2 
 

2.2.2   โครงกำร STEM (ป.1-3)       ตั้งจ่ายไว้   10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดอย่าง

สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รวม
จ านวน 188 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิล  ค่า
จัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์
ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.2 

 

2.2.3   โครงกำรอบรมวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (กำรปฐมพยำบำลนักกีฬำ)     ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลนักกีฬา เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก 

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ให้นักเรียนภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในการเล่นกีฬา ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 
 
กลยุทธ์ที่ 2.3 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้คู่คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจ  ตั้งจ่ำยไว้รวม 40,000 บำท 
 

 2.3.1   โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงวิชำกำร   ตั้งจ่ายไว้  40,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมให้นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะ 
และกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่ก าหนดให้ในระดับดีขึ้นไปนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าน้ ามันยานพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิล  ค่าจัด
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สถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์
ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.3 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำนักเรียนสู่สังคม
แห่งกำรเรียนรู้         ตั้งจ่ำยไว้รวม  1,150,000 บำท แยกเป็น 
 
กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  ตั้งจ่ำยไว้รวม 25,000 บำท แยกเป็น 
 

3.1.1  โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอำสำ)      ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์จิตอาสาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนท าความดีโดยการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะและสร้างคุณภาพในด้านความ
รับผิดชอบ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ ามันเชื้อเพลง ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายไวนิลค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.1 

 
3.1.2  โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบริเริ่มสร้ำงสรรค์     ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย และใฝ่เรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่ อง  เด็ก ได้ เ รียนรู้ จ ากประสบการณ์จริ ง   ฝึกปฏิบัติ จริ ง  มีทั กษะกระบวนการคิดและท างาน 
อย่างเป็นระบบ และให้เด็กสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องน้ าดื่ม  ค่าป้ายไวนิล  ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.1 
 
กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพ 
และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ ตั้งจ่ำยไว้รวม  170,000 บำท  แยกเป็น 
 

3.2.1 โครงกำรปฐมพยำบำลขั้นพื้นฐำนและป้องกันโรคติดต่อภำยในโรงเรียนเทศบำล 
บ้ำนสำมเหลี่ยม      ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าให้บริการด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
และเพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการติดต่อและระบาดของโรค โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆดังนี้ จัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยา เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ถุงมือ วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
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เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

 
3.2.2  โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ     ตั้งจ่ายไว้  25,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1- 3 และนักเรียนแกน

น า จ านวน 75 คน โดยจัดอบรมเรื่องทันตสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทันตสุขภาพ จ านวน 2 วัน  เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูกวิธี มีความรู้ความเข้าใจเลือกอาหารที่เป็นประโยชน์  และ
หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อทันตสุขภาพ  มีสุขภาพปากและฟันที่ดี  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพปากและฟันของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีฟันขาวสะอาดและไม่มีกลิ่นปากตลอดชีวิต  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแปรงฟัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 
 

3.2.3  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น   ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
           เ พ่ื อจ่ า ย เป็ นค่ า พัฒนาทั กษะการ อ่ านออก เ ขี ยน ได้  คิ ด เ ลข เป็ น  เ พ่ื อ ให้ นั ก เ รี ยน 

มีทักษะในการอ่านสะกดค า อ่านออกเสียงและรู้ความหมายของค าที่อ่านได้ถูกต้อง  รวมทั้งพัฒนาทักษะในด้าน
การคิดเลข โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าหนังสือแนวข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าข้อสอบ  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

  
3.2.4   โครงกำรดนตรีสร้ำงสุข       ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 85 คน และมัธยมศึกษา จ านวน 75 

คน เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะ ความสามารถด้านดนตรี ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีสุนทรียภาพโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี้ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องดนตรี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 
 

3.2.5   โครงกำรศิลปะสร้ำงสรรค์ระดับปฐมวัย     ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนฝึก

ทักษะศิลปะ มีความสนุกสนาน และสามารถน ากิจกรรมของโครงการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระดาษ  ค่าสี   และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

 
3.2.6  โครงกำรคลินิกภำษำ      ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแก่นักเรียนที่อ่านและเขียนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ดังนี้  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

 
3.2.7   โครงกำรกีฬำภำยในโรงเรียน    ตั้งจ่ายไว้  40,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกก าลังกาย มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา กล้าแสดงออก  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าเช่าชุด  ค่าป้ายขบวน  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 
 
            3.2.8  โครงกำรกีฬำสำนสัมพันธ์ (เทศบำล)    ตั้งจ่ายไว้  40,000  บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกก าลังกาย มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา กล้า
แสดงออก  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าชุด  ค่าป้ายขบวน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 
 
กลยุทธ์ที่ 3.3  สถำนศึกษำจัดกิจกรรม กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน    
ตั้งจ่ำยไว้รวม    425,000 บำท แยกเป็น 
 

3.3.1  โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ        ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
 เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าอบรมสัมมนาในการปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้อง 

กับบริบททางสังคมยุคปัจจุบัน เป็นเวลา 2 วัน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าเครื่องเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3  
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3.3.2  โครงกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม อบรม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้าง

และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลายและเพียงพอ และ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเพ่ิมขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการที่ใช้ในกิจกรรม
พัฒนาสื่อนวัตกรรมตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

 
3.3.3 โครงกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6    

ตั้งจ่ายไว้ 35,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ส าหรับ

การศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ในนักเรียน ม.1-6 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ท างานและอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
สูงขึ้น  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าหนังสือแนวข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าข้อสอบ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

 
              3.3.4   โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีน   ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นจัดกิจกรรมเพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1–6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จ านวน จ านวน 974 คน และเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของจีนเพ่ือ
เป็นการสืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและจีน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้   จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 
 
                3.3.5 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงภำษำอังกฤษ   ตั้งจ่ายไว้   30,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษจากสื่อและกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 
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               3.3.6  โครงกำรทำนำบำตะ ตั้งจ่ายไว้   10,000 บาท 
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าความรู้จักกับหนึ่งในเทศกาลส าคัญของประเทศญี่ปุ่น
ทีม่ีชื่อว่า”ทานาบาตะ” เพ่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องประเทศญี่ปุ่น นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเพลิดเพลิน
ไปกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าเช่าชุด ค่าแต่งหน้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 
 

3.3.7 โครงกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงสร้ำงสรรค์      ตั้งจ่ายไว้   10,000  บาท       
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เกิดทักษะ 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนมีความมั่นใจ สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ และเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้โรงเรียนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การสอบภาษาอังกฤษต่อไป โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ  
86 คน โดยก าหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  วิทยากร  
ค่าอาหาร อาหารว่างและน้ าดื่ม  ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.3 
 
   3.3.8 โครงกำรบูรณำกำรระดับปฐมวัย    ตั้งจ่ายไว้   20,000 บาท 
                               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล 2-3 บูรณาการเพ่ือให้นักเรียน
แสดงความสามารถและ กล้าแสดงออก เหมาะสมและพัฒนาการตามวัย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าน้ ามัน
ยานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561 – 2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.3 
 
                     3.3.9 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศกีฬำฟุตบอล    ตั้งจ่ายไว้ 90,000 บาท 

         เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล เ พ่ือเสริมสร้าง 
ให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกก าลังกาย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  
มีน้ าใจนักกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าน้ ามัน
ยานพาหนะ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิล  ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินราย
หัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561– 2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.3 
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                   3.3.10 โครงกำรฝึกทักษะด้ำนกีฬำฟุตซอล   ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท  
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอล เพ่ือเสริมสร้าง ให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพ ทางด้านกีฬา มีนิสัยรักการออกก าลังกาย  ส่งเสริมให้นักเรียน  มีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ าใจ
นักกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ ายต่างๆ ดังนี้  ค่าน้ ามัน
ยานพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินราย
หัว) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.3 
 
                   3.3.11  โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศกีฬำวอลเลย์บอล   ตั้งจ่ายไว้  60,000 บาท  
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล  เสริมสร้าง 
ให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ทางด้านกีฬา มีนิสัยรักการออกก าลังกาย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  
มีน้ าใจนักกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าน้ ามัน
ยานพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินราย
หัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.3 
 

          3.3.12  โครงกำรพฒันำศักยภำพกำรเรียนรู้ด้วยหมำกฮอส    ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท                      
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ เทคนิค กติกา  หมากฮอส  ส่งเสริมนักเรียนในการเล่น

หมากฮอสโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เพ่ือมุ่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านความคิด 
อารมณ์และสติปัญญา เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาหมากฮอส  ในระดับต่างๆ โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 
 
กลยุทธ์ที่ 3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้ มีคุณภำพและมำตรฐำนและนักเรียน
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่  ตั้งจ่ำยไว้รวม  275,000  บำท แยกเป็น 
 

              3.4.1  โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องสมุด)  ตั้งจ่ายไว้  15,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้นักเรียนทุกระดับได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล

นอกเหนือจากต าราเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เช่น หนังสือ วารสาร ต าราเรียน  
คู่มือครู  หนังสืออ่านเสริม  หนังสือพิมพ์   ชั้นวางหนังสือ  วัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสารทางวิชาการประกอบการเรียน
การสอนส าหรับสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ 
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ที่ 3.4 
 

              3.4.2  โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน    ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เรียบร้อย ปลอดภัย และ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากกรมฯ ปรากฏในแผน 
พัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 
 

3.4.3  โครงกำรมหัศจรรย์พรรณไม้นำนำชำติ     ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการมหัศจรรย์พรรณไม้  โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้  

ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม  Work Shop  นิทรรศการพรรณไม้  การจัดสวนแนวตั้ง  การจัด
สวนถาด  การจัดสวนขนาดเล็ก  การบ ารุงรักษา  ดูแลต้นไม้  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อพรรณไม้  
กระถาง ดินปลูก  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 
 
             3.4.4   โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน    ตั้งจ่ายไว้ 120,000 บาท  

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ด้านระบบไฟฟ้า ด้านระบบประปา กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาข่ายกั้นแหล่งเรียนรู้แต่ละชนิด รวมไปถึงด้านโครงสร้างประตู หน้าต่างของโรงเรียน ให้สะอาด 
สวยงาม เรียบร้อย ปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน 
สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่มีความจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 
 

3.4.5  โครงกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (วัสดุคอมพิวเตอร์) ต้ังจ่ายไว้ 70,000 บาท 
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะ 
และทักษะการ เรี ยนรู้ ในศตวรรษที่21 เ พ่ือให้ครู และบุคลากรของโรง เรี ยนได้มี วั สดุคอมพิว เตอร์ 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบอกซ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ .2561 –2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 
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กลยุทธ์ที่ 3.5  ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ   ตั้งจ่ายไว้รวม 45,000 บาท 
แยกเป็น 

   3.5.1 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ    ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสารทางวิชาการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนงานงบประมาณ  
รายงานการประเมินตนเอง  เครื่องมือประเมินคุณภาพ  และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้มีเอกสารวิชาการที่สมบูรณ์  ถูกต้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าแฟ้มเอกสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 
 
             3.5.2 โครงกำรเยีย่มบ้ำน         ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบดูแลนักเรียนเพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคนและเพ่ือให้ครู เยี่ยมบ้าน นักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
จัดท าเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงิน
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 
 
กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน   ตั้งจ่ายไว้รวม 
210,000 บาท แยกเป็น 
 

              3.6.1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร      ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท 
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพ่ือให้ข้าราชการครูมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
นักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.6 
 
                3.6.2 โครงกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ (ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ PLC)   ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทของ
ห้องเรียน เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และเพ่ือให้ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้   ให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  
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ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.6 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยไว้รวม 302,842 
บำท แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกำส และควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
ตั้งจ่ำยไว้รวม  191,000 บำท 
                        

4.1.1   โครงกำรค่ำปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน     ตั้งจ่ายไว้  191,000 บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเป็นการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา  เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  ค่า
เสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกาย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะในการเดินทาง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์
ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2 กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน ตั้งจ่ำยไว้รวม  
108,632 บำท แยกเป็น 
 

   4.2.1  โครงกำรยกระดับผลทดสอบระดับชำติ (O-NET)  ตั้งจ่ายไว้  47,000  บาท 
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพ่ือตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ในการ
สอบ O-NET โดยมีรายวิชา คือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา รวมทั้งการ
อ านวยการเรื่องอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนส าหรับวันสอบ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดท าเอกสาร  
ค่าหนังสือแนวข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าข้อสอบ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 
 

               4.2.2  โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (ค่ำอินเตอร์เน็ต)  ตั้งจ่ายไว้  
61,632  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน  โดยการติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบ
อินเทอร์เน็ตและระบบ Internet : wifi  (7,200)  และระบบ ADSL (9,600) เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
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จ านวน 16,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) จ านวน 44,832 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา  (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 
 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อกำร
วำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล     ตั้งจ่ำยไว้รวม 3,210  บำท 
 

             4.3.1    โครงกำรพัฒนำระบบเว็บไชต์       ตั้งจ่ายไว้ 3,210 บาท 
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และโดเมนเนม เพ่ือใช้ในการจัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าจัดซื้อเว็บไซต์ส าเร็จรูป ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ ค่าเช่าโดเมนเนม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ำยไว้รวม 100,000 
บำท แยกเป็น 
 
กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ ตั้งจ่ำยไว้รวม 80,000 บำท แยกเป็น 
 

               5.1.1  โครงกำรสำมเหลี่ยมพอเพียงเพื่อพ่อ         ต้ังจ่ายไว้ 40,000 บาท 
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าหลักสูตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน
ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และตระหนัก
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูในด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
กับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 
 

              5.1.2  โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ         ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร์  โดยการ
จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดท าสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน ตามนโยบายเทศบาลนครขอนแก่นเกี่ยวกับ 
Low Carbon City  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  รู้บทบาทหน้าที่ และมีทักษะการเป็นผู้น า เสริมสร้าง
ความเข้าใจและท างานร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนต่อการวางแผนการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ส่งเสริมการลดมลพิษในอากาศ  สร้างจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมของนักเรียน  และเป็นผู้น าในการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่



67 
 

จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 
 
             5.1.3  โครงกำรวันไหว้ครู         ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของ
ครู-อาจารย์ เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามในสถาบันการศึกษา   
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 
 
กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม  และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ                                  
ตั้งจ่ำยไว้รวม 20,000 บำท 
  
            5.2.1  โครงกำรค่ำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ       ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับบริบท  
ทางสังคมยุคปัจจุบัน เป็นเวลา 2 วัน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ค่าเครื่องเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.2 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยไว้รวม 12,175,358 บำท   
แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจนและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ตั้งจ่ำยไว้รวม  229,713 บำท 
 

                6.1.1  โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำยุทธศำสตร์โรงเรียน      ตั้งจ่ายไว้ 20,545 บาท 
                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
แผน 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เป็นเวลา 2 วัน  และค่าจัดท าเอกสารต่างๆ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้      ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1 
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6.1.2  โครงกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน      ตั้งจ่ายไว้ 177,168 บาท 
                 เพ่ือใช้ในการจัดซื้อวัสดุส านักงานให้เพียงพอต่อความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา   เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6  
กลยุทธ์ที่ 6.1 
 

6.1.3 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสถำนศึกษำ  ตั้งจ่ายไว้ 32,000 บาท                
        เพ่ือใช้ในการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารให้เพียงพอต่อความต้องการในการบริหารจัด 

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมี
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 
ที่ 6.1 
 

กลยุทธ์ที่  6.2 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ตั้งจ่ำยไว้รวม 9,848,445  บำท แยกเป็น 

 

6.2.1   โครงกำรรักษ์ไทย    ตั้งจ่ายไว้  25,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอนุรักษ์ 

และตระหนักถึงความเป็นไทย และมีความรักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย ส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้นอนุบาล 
2 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าชุด  ค่า
แต่งหน้า - ท าผม  ค่ารางวัลการประกวดเขียนเรียงความ ประกวดคัดลายมือ ประกวดการแต่งกายตัวละครใน
วรรณคดี ประกวดร้องเพลง ฯลฯ  ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์
ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
  
 

6.2.2   โครงกำรอำหำรกลำงวัน    ตั้งจ่ายไว้ 2,004,000 บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับก่อนวัยเรียนและ 

ประถมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
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6.2.3   โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ (ค่ำเครื่องแบบนักเรียน)   
ตั้งจ่ายไว้ 403,130 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 นักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 
ที่ 6.2 
 

6.2.4  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน)  ตั้งจ่ายไว้ 834,005  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ส าหรับนักเรียน 

ระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 

6.2.5 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ (คำ่อุปกรณ์กำรเรียน) ตั้งจ่ายไว้ 395,510 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ส าหรับนักเรียน 

ระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 

6.2.6 โครงกำรเอื้ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียน (ค่ำน้ ำประปำ, ค่ำไฟฟ้ำ, 
ค่ำโทรศัพท์)     ตั้งจ่ายไว้ 843,600 บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นของโรงเรียน  เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที เกิดผลดีต่อนักเรียน บุคลากร สถานศึกษา  และชุมชน 
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  
         -  ค่าไฟฟ้า ตั้งจ่ายไว้ 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
         -  ค่าน้ าประปา ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  
         -  ค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายไว้ 3,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 
ที่ 6.2 
 

6.2.7  โครงกำรประชุมผู้ปกครอง      ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 1,858  

คน เพ่ือให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมและเข้าใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัด
ตกแต่งสถานที่  ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
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6.2.8 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศกึษำ (จัดซื้อวัสดุกำรศึกษำ)                                       
ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนท า 
ด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ า เบาะยูโด สื่อการสอน วัสดุฝึกงาน คู่มือหนังสือ 
วารสาร ต าราเรียน เอกสารทางวิชาการประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงิน
รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยทุธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 

6.2.9 โครงกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมโรงเรียน   ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม  

ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ป้ายไวนิล ป้ายห้องเรียน แผ่นพับประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 

6.2.10 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ (งำนบ้ำนงำนครัว)  
ตั้งจ่ายไว้ 98,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน  ไม้ขนไก่ ถังขยะ  
ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่นน้ ายาล้างจาน น้ ายาถูพ้ืน กระดาษช าระ เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง กระจกเงา น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 

6.2.11  โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 2    ตั้งจ่ายไว้  1,760,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  

ขนาดพ้ืนที่  กว้าง 16 เมตร ยาว 22 เมตร โดยท าการปรับปรุงเวทีด้านหน้าห้องประชุมขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 
10 เมตร ท า build in  ขอบหน้าเวที  ประมาณ  15  ตรม. ท า build in ตรง backstage 26+36 ตรม. รื้อฝ้า
เพดานเป็นฝ้าฉาบเรียบท าฝ้าหลุม  ฝ้าฉาบเรียบ ขนาด 585  ตรม. ฝ้ากันชื้นห้องน้ า 50 ตรม. ฝ้าไม้ระแนง 145  
ตรม. รื้อห้องน้ าเดิม เพ่ิมประตูห้องน้ า 2  บาน ประตูห้องส้วม ผนังส าเร็จ 7 ห้อง เปลี่ยนโถชักโครก 7 โถ เปลี่ยน
โถปัสสาวะ 5  โถ เปลี่ยนอ่างล้างมือ  9  อ่าง ปรับปรุงผนัง เพื่อท าระบบอะคูสติก บอร์ด ติดระบบกันเสียงโดยรอบ 
รื้อพ้ืนกระเบื้อง เพื่อท าพ้ืนขัดมัน ทางสี epoxy สีขาวมุก รื้อระบบไฟฟ้าบนเพดาน เพ่ือติดตั้งระบบไฟซ่อนไฟหลืบ 
รื้อระบบเครื่องปรับอากาศจ านวน 4 เครื่องเพ่ือติดตั้งเครื่องปรับอากาศจ านวน 6 เครื่อง โดยใช้งบประมาณ รวม
เป็นเงิน 1,760,000 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
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6.2.12  โครงกำรปรับปรุงห้องวิทยำศำสตร์มัธยมศึกษำตอนปลำย     ตั้งจ่ายไว้  175,000 บาท 
เพ่ือปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการสอน 

เชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. งานก่อสร้างโต๊ะสาธิตครูพร้อมปลั๊กไฟ ขนาด 60x180x90 cm. 
2. งานก่อสร้างตู้เฟอร์นิเจอร์ บิว อิน โครงไม้กรุไม้อัดยาง กรุปิดทับด้วยลามิตเนต หน้าบาน

เปิด ภายในชั้นปรับระดับ  ขนาด 50x400x200 cm. (ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์) 
3. งานก่อสร้างตู้เฟอร์นิเจอร์ บิวอิน โครงไม้กรุไม้อัดยาง กรุปิดทับด้วยลามิตเนต หน้าบาน

เปิด ภายในชั้นปรับระดับ ขนาด 50x400x200 cm. (ตู้เก็บสารเคมี) 
4. งานก่อสร้างตู้ บิว อิน ใต้ระดับหน้าต่างพร้อมก๊อกน้ าและอ่างน้ า 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 

6.2.13  โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน (คอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน)  ตั้งจ่ายไว้  527,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 31 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท รวมเป็นเงิน 527,000 บาท ใช้ส าหรับห้องเรียนเพื่อนักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย   
      - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB   
      -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย   
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง   
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
       - มีแป้นพิมพ์และเมาส์   
        - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)   
       - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 
6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
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6.2.14  โครงกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (คอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับ           
งำนประมวลผล)   ตั้งจ่ายไว้  391,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 17 เครื่องๆ ละ 
23,000 บาท รวมเป็นเงิน 391,000 บาท เพื่อใช้ประมวลผลในระบบงานทะเบียนและวัดผล โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย   
      - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
      - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 
        1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
แยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
          2)    มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
       -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
          -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง   
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์   
        - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)   
       - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 

6.2.15   โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนสุนทรียภำพกำรดนตรี (วงโยธวำทิต)    
 ตั้งจ่ายไว้  307,800  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรี ส าหรับนักเรียน  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
      1. ฉาบเดินแถวขนาด 16 นิ้ว   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
          -  ฉาบเดินแถว 16 นิ้ว Marching cymbal 16" Brass พร้อมหูฉาบ  
          -  เนื้อฉาบท าด้วยทองเหลืองผสมโลหะพิเศษขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว 
          -  พร้อมแผ่นรองสักหลาด และสายคล้องมือท าจากหนังอย่างดี 
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      2.  กลองใหญ่เดินแถวขนาด 24 นิ้ว พร้อมขาสะพาย พร้อมมิ้ว  จ านวน 1 ชุดเป็นเงิน 78,900 บาท ให้กับ 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
        - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว 
        - ตัวกลองท าด้วยไม้เบอร์ช (Birch) หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ าหนัก 11.4 กิโลกรัม (รวม 
Holder) พร้อม ไม้ต ีและอุปกรณ์ตั้งเสียง 
        - ขาแขวน (Holder) ท าด้วยอลูมิเนียมแบบเบาหรือวัสดุที่ดีกว่า ขาแขวนต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกลอง 
       3. กลองใหญ่เดินแถวขนาด 22 นิ้ว  พร้อมขาสะพาย พร้อมมิ้ว จ านวน 1 ชุดเป็นเงิน 76,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
          - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว 
   - ตัวกลองท าด้วยไม้เบอร์ช (Birch) หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ าหนัก 10.9 กิโลกรัม(รวม 
Holder) พร้อม ไม้ต ีและอุปกรณ์ตั้งเสียง 
         - ขาแขวน (Holder) ท าด้วยอลูมิเนียมแบบเบาหรือวัสดุที่ดีกว่า ขาแขวนต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกลอง 
        4.  กลองใหญ่เดินแถวขนาด 20 นิ้ว พร้อมขาสะพาย พร้อมมิ้ว จ านวน 1 ชุดเป็นเงิน 74,100 บาท ให้กับ 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว 
            - ตัวกลองท าด้วยไม้เบอร์ช (Birch) หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด  
น้ าหนัก 10.3  กิโลกรัม(รวม Holder) พร้อม ไม้ต ีและอุปกรณ์ตั้งเสียง 
            -  ขาแขวน (Holder) ท าด้วยอลูมิเนียมแบบเบาหรือวัสดุที่ดีกว่า ขาแขวนต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัว
กลอง 
        5.  กลองใหญ่เดินแถวขนาด 18 นิ้ว  พร้อมขาสะพาย พร้อมมิ้ว จ านวน 1 ชุดเป็นเงิน 71,700 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
        - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว 
        - ตัวกลองท าด้วยไม้เบอร์ช (Birch) หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 8 หมุด น้ าหนัก  
9.4  กิโลกรัม(รวม Holder) พร้อม ไม้ต ีและอุปกรณ์ตั้งเสียง 
        - ขาแขวน (Holder) ท าด้วยอลูมเินียมแบบเบาหรือวัสดุที่ดีกว่า ขาแขวนต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกลอง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 
6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.16   โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับมัธยมศึกษำ (โต๊ะ เก้ำอ้ี)   
ตั้งจ่ายไว้   195,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนไม้ยางพารา ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 100 ชุดๆ ละ 1,950 
บาท เป็นเงิน 195,000 บาท เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ-เก้าอ้ีที่เพียงพอต่อการใช้ในการเรียน เพ่ือทดแทนโต๊ะเก้าอ้ี 
แบบทีช่ ารุดและเพ่ิมเติม โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- ผลิตจากไม้ยางพาราทั้งชุด หรือวัสดุที่ดีกว่า 
- โต๊ะนักเรียนท าจากไม้ยางพาราทั้งตัว หรือวัสดุที่ดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 35*35*70 เซนติเมตร 
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- หน้าโต๊ะท าจากไม้ยางพาราหรือวัสดุที่ดีกว่าอัดแน่นแผ่นเดียวกัน ลบขอบมุมทั้ง 4 ด้าน  
- เกา้อ้ีนักเรียนท าจากไม้ยางพาราทั้งตัวหรือวัสดุที่ดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 35*35*80 เซนติเมตร สูงจาก 

พ้ืนไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 

6.2.17  โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียน (ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ)                                                       
ตั้งจ่ายไว้   518,400  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 16 เครื่อง ๆ 
ละ 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน  24,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ คือ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ

หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 
 

6.2.18   โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนจัดเก็บเอกสำร   ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเหล็กเก็บเอกสาร เพ่ือจัดเก็บเอกสารส านักงาน หลักฐานนักเรียน  

เอกสารของฝ่ายงานต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน  24  ตู้  ราคาตู้ละ  5,500 บาท รวมเป็นเงิน 132,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ  
ดังนี้  
                 - มีมือจับชนิดบิด  
                 - มีแผ่น ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 x ยาว 45 x สูง 180 เซนติเมตร 
                 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
     2.  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จ านวน 12 ตู้ ราคาตู้ละ 3,900 บาท รวมเป็นเงิน 58,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1187 x ลึก 408 x สูง 878 มิลลิเมตร  
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- มีแผ่นชั้น 2 ชั้น 2 แผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1180 x ลึก 314 x หนา 22 มิลลิเมตร.  
- มีกุญแจ LOCK 1 ชุด พร้อมมือจับ มี มอก. 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 

6.2.19 โครงกำรพัฒนำระบบเครื่องขยำยเสียงเพื่อกำรเรียนกำรสอน   ตั้งจ่ายไว้ 36,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงของโรงเรียน เพ่ือการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ใน

โรงเรียน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
- เครื่อง Mixer มีเอฟเฟ็ค 8 อินพุท + 99 DSP เอ็ฟเฟ็กต ์/ USB / EFFECT จ านวน 1 เครื่อง 

        - เครื่อง Power Amp Micro tech จ านวน 1 เครื่อง 
        - ตู้ล าโพงขนาด 15 นิ้ว จ านวน 4 ตู้ 
        - ขาตั้งล าโพง ปรับระดับได ้ จ านวน 4 อัน 
        - ไมค์ลอยมือถือคู่ จ านวน 1 ชุด   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

 

    6.2.20  โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำภำยในโรงเรียน  ตั้งจ่ายไว้  950,000  บาท                       
                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าภายในโรงเรียน  โดยท าการก่อสร้างอาคารห้องน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 59.5 ตร.ม. แบ่งเป็นห้องน้ าชาย 4 ห้อง โถปัสสาวะไม่น้อยกว่า 10 โถ และห้องน้ าหญิง 
ไม่น้อยกว่า 6 ห้อง เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้บริการของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สะสมของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 
ที่ 6.2 
 
กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพื้นที่ ตั้งจ่ำยไว้รวม  38,000  บำท แยกเป็น 
 
                 6.3.1  โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ตั้งจ่ายไว้  38,000 บาท 
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าที่ 
ของตนเองต่อสถานศึกษา เพ่ือเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา  และเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือและป้องกัน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของโรงเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม   ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.3 
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กลยุทธ์ที่ 6.4  ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรมสร้ำงขวัญก ำลังใจ
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ตั้งจ่ำยไว้รวม 2,059,200 บำท แยกเป็น 
                  6.4.1 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ตั้งจ่ายไว้ 259,200 บาท  
                           เ พ่ือจ่ ายเป็นค่ าจ้ าง เหมาบริการครู /ผู้ มีประสบการณ์ /ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือท าการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 1 คน  โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการ  รายเดือนๆ ละ 21,600 บาท/คน/เดือน จ านวน 12 เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีทกัษะพื้นฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง
และพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของครูในโรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
          

                  6.4.2 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)  ตั้ งจ่ายไว้  360,000 บาท                            
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครู/ผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาจีน 
เพ่ือท าการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 2 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ราย
เดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จ านวน 12 เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานทางภาษา
อย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาจีนของครูในโรงเรียน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
 

                  6.4.3 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่ำงประเทศ (ภำษำญี่ปุ่น) ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท                       
                          เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจ้ าง เหมาบริการครู /ผู้ มีประสบการณ์ /ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการสอน 
วิชาภาษาญี่ปุ่น เพ่ือท าการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 2 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จ านวน 12 เดือน 2 คนและรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น  
สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นของครูในโรงเรียน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
 

                 6.4.4  โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (วิชำวิทยำศำสตร์)     ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 
                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครู/ ผู้มีประสบการณ์/ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เพ่ือท าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 1 คน  โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จ านวน 12 เดือน 1 คนและรายเดือนๆ ละ 15,000 
บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและพัฒนาทักษะวิชาวิทยาศาสตร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
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                 6.4.5  โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกีฬำ (กรีฑำ)      ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 
                           เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจ้ าง เหมาบริการครู /ผู้ มีประสบการณ์ /ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการสอน 
วิชากรีฑา เพื่อท าการสอนวิชาพละศึกษา (กรีฑา) ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 1 คน  โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จ านวน 12 เดือน 1 คนและรายเดือนๆ ละ 15,000 
บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านสมรรถนะอย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาพละศึกษา (กรีฑา)  และพัฒนาทักษะวิชาพละศึกษา (กรีฑา)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
 

                6.4.6 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกีฬำ (ฟุตบอล)       ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 
                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครู/ผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาพละศึกษา 
(ฟุตบอล) เพ่ือท าการสอนวิชาพละศึกษา (ฟุตบอล)ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 1 คน  โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จ านวน 12 เดือน 1 คนและรายเดือนๆ ละ 15,000 
บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านสมรรถนะอย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาพละศึกษา (ฟุตบอล) และพัฒนาทักษะวิชาพละศึกษา (ฟุตบอล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินราย
หัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
 

                6.4.7  โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ปฐมวัย)    ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท 
                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครู/ผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัย 
เพ่ือท าการสอนด้านการสอนเด็กปฐมวัย  ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 2 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จ านวน 12 เดือน 2 คนและรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านสมรรถนะอย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีต่อการสอนเด็ก
ปฐมวัย  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและพัฒนาทักษะด้านการสอนเด็กปฐมวัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
 
                 6.4.8   โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำพลศึกษำ (จ้ำงเหมำงำนสอนวิชำพลศึกษำ)   
ต้ังจ่ายไว้  180,000 บาท     
                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนพละศึกษาและเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
วอลเลย์บอลในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ านวน 1 คน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน เดือนละ 
15,000 บาท/คน/เดือน   ส าหรับทดแทนอัตราก าลังในรายวิชาพละศึกษาและผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลที่ขาด
แคลน สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามวิชาและได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
กีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นเลิศและมีทักษะความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
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ล ำ
ดับ

ช่ือผู้รับผิดชอบ โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน หน้ำ
หมำย
เหตุ

ครูกนกลดา วรรณการคูณ โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม 
(จิตอาสา)

15,000        
ธ.ค.-63 54

โครงการเย่ียมบ้าน 5,000          พ.ค. - ก.ค. 2564 61
ครูกมลกัลย์  สตารัตน์ โครงการยกระดับผลทดสอบระดับชาติ

   (O-NET)
47,000        

ก.พ. - มี.ค. 2564 62

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่าง
สร้างสรรค์ 10,000        มี.ค.-64 58

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (โต๊ะ 
เก้าอ้ี)

195,000 ธ.ค.-63 69

ครูกมลกัลย์ / ครูรัตนา โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญ่ีปุ่น) 360,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 71

ครูกัญจนา  /ครูมลฤดี   / 
ครูสมฤทัย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 834,005      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 66

ครูกัญจนา  จันทะไพร โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน

50,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 60
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 50,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 49

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนกรมฯ) 20,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 64

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(เงินรายหัว) 30,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 56

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
 (ห้องสมุด) 15,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 59

ครูกัญญาณัฐ  เมฆพายัพ โครงการพัฒนาบุคลากร 200,000      ส.ค.-64 61

โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 191,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 62

ครูแก้วตา โคตรงาม โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา (ซ้ือวัสดุงานบ้าน
งานครัว)

98,000        มี.ค. - ก.ค. 64 67

โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 360,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 70

รำยช่ือผู้รับผิดชอบโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหล่ียม

1 ตุลำคม พ.ศ.2563 - 30 กันยำยน พ.ศ.2564

1

2

3

4

5



ล ำ
ดับ

ช่ือผู้รับผิดชอบ โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน หน้ำ
หมำย
เหตุ

ครูจิรยุทธ์ หล่อยดา โครงการเตรียมความรู้สู่ทักษะอาชีพ 37,000        ก.ค.-64 51
โครงการสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา 
(ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง) 100,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 51

โครงการพัฒนาระบบเคร่ืองขยายเสียง
เพ่ือการเรียนการสอน 36,000 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 69

โครงการทวิศึกษา 80,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 51
7 ครูจุฑารัตน์  จันโทริ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน

จัดเก็บเอกสาร 180,000 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 69

8 ครูจุฑารัตน์  แก้วเรือง      
 ครูรัตนา

โครงการทานาบาตะ
10,000        ม.ค.-64 58

ครูจุฬารัตน์ เหมือนพันธ์ โครงการบูรณาการระดับปฐมวัย 20,000        มิ.ย.-64 58
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 
(ปฐมวัย) 360,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 72

ครูฉวี  บรรดาศักด์ิ โครงการสามเหล่ียมพอเพียงเพ่ือพ่อ 40,000        ต.ค.2563 - มี.ค.2564 63
โครงการร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 50,000        เม.ย.-64 50

11 ครูฉวีวรรณ  ธรรมแสง โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) 259,200      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 70

ครูชมพูนุท  โนนทนวงษ์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 10,000        มิ.ย.-64 53

โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา  
(ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC) 10,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 61

ครูณัฏฐนันท์  นิภาธรกวินศิริ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 40,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 61

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 30,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 63
14 ครูณัฐารัชต์  เดโชสวัสด์ิเพชร โครงการประชุมผู้ปกครอง 15,000        ต.ค.63 และ มิ.ย.64 66
15 ครูเดือนเพ็ญ/ครูอริสา โครงการพัฒนาด้านการคิดอย่างเป็น

ระบบริเร่ิมสร้างสรรค์ 10,000        ม.ค.-64 54

16 ครูทองใส  ค ามี โครงการคลินิกภาษา 10,000        ธ.ค.63 - ก.พ.64 56

17 ครูธนาภา  พิศนุย โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5,000          ก.ค.-64 46

ครูนิธิศ / ครูนิลพงษ์ โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตซอล 60,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 59

ครูนิธิศ กิจขุนทด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 120,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 60
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนการงานอาชีพ 10,000        ธ.ค.63 - ก.พ.64 52

โครงการปรับปรุงห้องประชุม
อเนกประสงค์ช้ัน 2 1,760,000    1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 67

โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายในโรงเรียน 950,000 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 70
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ล ำ
ดับ

ช่ือผู้รับผิดชอบ โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน หน้ำ
หมำย
เหตุ

ครูนิลพงษ์ เอกพันธ์ุ โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(ระดับ ป.6- ม.3) 70,000        ม.ค.-64 48

โครงการปฐมนิเทศ 5,000          พ.ค.-64 47
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 71,280        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 49
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (ค่า
อินเตอร์เน็ต)

61,632        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 62

ครูบรรสิทธ์ิ ดีล้อม โครงการจัดการเรียนการสอน (วิชา
วิทยาศาสตร์) 180,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 71

โครงการจัดการเรียนการสอนกีฬา 
(กรีฑา) 180,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 71

โครงการจัดการเรียนการสอนกีฬา 
(ฟุตบอล) 180,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 71

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน
วิชาพละศึกษา (จ้างเหมางานสอนวิชา
พละศึกษา)

180,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 72

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ALL IN ONE 
ส าหรับงานส านักงาน)

527,000 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 68

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ALL IN ONE 
ส าหรับงานประมวลผล)

391,000 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 68

ครูบุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี โครงการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล 60,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 52

โครงการกีฬาภายในโรงเรียน 40,000        ธ.ค.-63 56

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ (เทศบาล) 40,000        ก.พ.-64 56

ครูประภัสสร ธรรมวงษ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ด้านนาฏศิลป์ 20,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 49

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
ศิลปะ 10,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 50

23 ครูประภาลักษณ์ / ครูศศิธร โครงการปฐมพยาบาลข้ันพ้ืนฐานและ
ป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหล่ียม

20,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 54
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ล ำ
ดับ

ช่ือผู้รับผิดชอบ โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน หน้ำ
หมำย
เหตุ

ครูปาณิสรา  ศรีประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 403,130      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 66

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 395,510      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 66

ครูพินิจ โคตรงาม โครงการดนตรีสร้างสุข 20,000        ธ.ค.63 - ก.พ.64 55
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ 30,000        ธ.ค.63 - ก.พ.64 57

ครูภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6

35,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 57

โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 175,000 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 68

ครูมงคล เสมเหลา โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 30,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 51
ครูมงคล เสมเหลา โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน

สุนทรียภาพการดนตรี (วงโยธวาทิต) 307,800 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 69

28 ครูมนัสชนก กะไรยะ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 20,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 48

29 ครูมลฤดี  ศรีบุญเรือง โครงการรักษ์ไทย 25,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 65
30 ครูมะลิกา / ครูภาคภูมิ โครงการกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ 52,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 50
31 ครูเมษยน  เพ็ญธิสาร โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬา

ฟุตบอล
90,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64

32 ครูรัชพล  อวนศรี โครงการร่วมงานวันออกพรรษา 50,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 50
ครูรัตนาภรณ์ จ ารัสภูมิ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน

(จัดซ้ือวัสดุการศึกษา) 180,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 67

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

38,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 70

34 ครูวันดี  ประแดงปุย โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา 5,000          1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 47
35 ครูวารี / ครูภัทรานิษฐ์ โครงการ STEM (ป.1-3) 10,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 53

ครูวิชุดา ศรีจันทร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 5,000          1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 55

ครูวิชุดา ศรีจันทร์ โครงการวันไหว้ครู 10,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 64
37 ครูวิภาพร  นาทัน โครงการจัดนิทรรศการมหัศจรรย์

พรรณไม้นานาชาติ 20,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 60

ครูวิลาวัณย์  สีละพัฒน์ โครงการวันแม่แห่งชาติ 5,000          ส.ค.-64 47
โครงการอาหารกลางวัน 2,004,000    1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 65
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ดับ

ช่ือผู้รับผิดชอบ โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน หน้ำ
หมำย
เหตุ

ครูวิไล / ครูชมพูนุท โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ทักษะการกีฬา (ฟุตบอล, วอลเลย์บอล,
 เซปักตะกร้อ, ฟุตซอล)

366,000      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 52

ครูวิไล พลเสนา โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปัก
ตะกร้อ 30,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 52

โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรมโรงเรียน 10,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 67

ครูวิไล/ครูนิธิศ โครงการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(การปฐมพยาบาลนักกีฬา) 40,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 53

40 ครูวุฒิศักด์ิ  บุดดี โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬา
วอลเลย์บอล 60,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 62

ครูศศิธร  / ครูประภาลักษณ์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 25,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 55

ครูศศิธร  เข่ือนแก้ว โครงการพัฒนาระบบการบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสถานศึกษา 32,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 65

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 
(จัดซ้ือวัสดุส านักงาน) 177,168      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 65

42 ครูศุภกานต์/ครูวิทพงษ์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีน 10,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 57
ครูสาธนี ภูสนาม โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน 10,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 48

โครงการปัจฉิมนิเทศ 20,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 46
ครูสุธิสา  มณีวงค์ โครงการส่งเสริมความสามารถทาง

วิชาการ 80,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 53

โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(ระดับ ป.1-5) 35,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 47

โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 20,000        มี.ค.-64 57

45 ครูสุภัสสร  รุนรักษา โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน
(จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์) 70,000        ก.พ. - มี.ค. 2564 60

ครูแสนพล  จันทะภา โครงการการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 15,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 48

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ด้วยหมากฮอส 50,000        มิ.ย.-64 59

ครูอนุรุท พรมมี โครงการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์
โรงเรียน 20,545        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 64

โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน 3,210          1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 63
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ช่ือผู้รับผิดชอบ โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน หน้ำ
หมำย
เหตุ

ครูอ านวย  ใดจ๋ิว โครงการเอ้ืออ านวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน (ค่า
น้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์)

843,600      1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 66

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียน (ติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ)

518,400 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64 69

49 ครูอุไรรัตน์ นุริตานนท์ โครงการศิลปะสร้างสรรค์ปฐมวัย 10,000        พ.ค. - ก.ค. 2564 55

48



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครั้งที่ ...3..../2563 

วันพุธ ที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.    
ณ ห้องประกันคุณภาพ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

………………………………………………………………….  
 

ประธานที่ประชุม   นายสมชาติ  ชัยอยุทธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นายสมชาติ    ชัยอยุทธ์    ประธานกรรมการสถานศึกษา 

  2. นายสุดใจ    ป้องกันภัย   รองประธานกรรมการสถานศึกษา 
3. นางอาภา    พรหมราษฎร์  กรรมการสถานศึกษา 
4. นางละมุล    รัตนธรรมวัฒน์  กรรมการสถานศึกษา 
5. นางเยาวนา    อุดมธนานันท์  กรรมการสถานศึกษา 

 6. นายสมศรี    ฮุยประอาจ  กรรมการสถานศึกษา 
 7.ว่าที่ร้อยตรีบัญชา   สิงห์ค าป้อง    กรรมการสถานศึกษา 

8. นางอรวรรณ    แซ่ลี้   กรรมการสถานศึกษา 
9. นายประภาส   ศรีจันทร์  กรรมการสถานศึกษา 
10. นายสิทธิศักดิ์   สีจวง   กรรมการสถานศึกษา 
11. นายสมพงษ์   สังข์สัมฤทธิ์  กรรมการสถานศึกษา 
12. นายบุญสม    ทุมมา   กรรมการสถานศึกษา 
13. นายสมภพ    วงศ์ก่อ (สท.)  กรรมการสถานศึกษา 
14. นายบุญธรรม    โบราณมูล  เลขานุการ 
15. นางรัตนาภรณ์    จ ารัสภูมิ   ผู้แทนครู 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. พระอธิการสุพัตร   ฐิติวังโส   กรรมการสถานศึกษา 

2. คณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นายอนุวัตร     เจือจันทร์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3. นางศศิธร    เขื่อนแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบุคคลและบริหารทั่วไป 
4. นางรัตนาภรณ์    จ ารัสภูมิ   หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
5. นางกัญจนา  จันทะไพร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา 
6. นางสาวมลฤดี  ศรีบุญเรือง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา 
7. นายแสนพล    จันทะภา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
8. นายอนุรุท    พรมมี   หัวหน้างานแผนงานและโครงการ 
9. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ  หัวหน้างานการเงิน 

    10. นายอ านวย    ใดจิ๋ว   หัวหน้างานพัสดุ     
         11. นายพินิจ  โคตรงงาม  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

 

ข 



เปิดประชุม เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายบุญธรรม โบราณมูล   ผู้อ านวยการโรงเรียน/เลขานุการ : กล่าวสวัสดีคณะกรรมการที่เข้าร่วม

ประชุม และต้องขออภัยคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรบกวนเวลาอันมีค่าของทุกท่าน  เนื่องด้วยงบประมาณ
ประจ า 2563 จะสิ้นสุดในวันนี้  ทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจะเสนอแผนและงบประมาณต่อเทศบาล   โรงเรียน
มีภาระงาน ความจ าเป็นที่จะต้องเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาขออนุมัติแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันนี้  ถ้าองค์ประชุมมาครบแล้วก็ขอให้ท่านประธานสมชาติด าเนินการ
เปิดประชุมได้เลยครับ 

 
นายสมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  : สวัสดีครับ ท่านคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท่านผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และคณะครูผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับการ
ประชุมในวันนี้ก็จะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมที่แจกให้  ผมขอเชิญให้ท่านผู้อ านวยการ 
ด าเนินการครับ   

 
นายบุญธรรม โบราณมูล/เลขานุการ : กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่านที่

เสียสละเวลาให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  สืบเนื่องด้วยเทศบาลมอบนโยบายให้โรงเรียน
มาทบทวนการใช้เงินสะสมตนเอง เริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป  นั้นคือ ช่วง 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564  แต่ถึงอย่างไรนั้นก็ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาตามขั้นตอน 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมของเราได้รถบัสคันใหม่  จ านวน 1 คัน  เพ่ือส าหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  แต่ด้วยขนาดรถมีความยาวมากจึงไม่สามารถน ารถเข้ามาจอดในโรงเรียนได้  จึงต้องมีการวางแผน
เรื่องการปรับปรุงจัดท าประตูโรงเรียนใหม่  รายละเอียดจะขอน าเสนออีกครั้งในโอกาสต่อไป 

อีกเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ท่านคณะกรรมการรับทราบ  คือ เรื่องมิเตอร์น้ าประปาของอาคาร 4  ซึ่งเดิมเป็น
มิเตอร์ของบ้านพักครูที่อยู่ข้างอาคาร  เนื่องด้วยเรามีการรื้อทุบบ้านพักแล้วเปลี่ยนเป็นสร้างอาคาร 4 ขึ้นมาแทน 
เป็นเหตุและภาระให้โรงเรียนต้องจ่ายน าเงินมาจ่ายค่าน้ าประปา  แยกต่างหากจากที่ได้รับการสนับสนุนของ
เทศบาล  ดังนั้นทางโรงเรียนได้ด าเนินการแจ้งทางเจ้าหน้าที่การประปามาย้ายหม้อมิเตอร์ให้เป็นของโรงเรียนเพ่ือ
จะได้สามารถน าไปขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลได้ 

นายสุดใจ    ป้องกันภัย รองประธานกรรมการสถานศึกษา :  อยากจะฝากให้ทางโรงเรียนช่วยกันดูแล
การเปิด – ปิดไฟฟ้า หรือน้ าประปาตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร  โดยเฉพาะหลังจากท่ีมีการเล่นกีฬาเสร็จแล้ว เพราะ
จะเป็นการประหยัดได้อีกทาง 

 นายบุญธรรม โบราณมูล/เลขานุการ : ขอบคุณที่ท่านกรรมการห่วงใย  และดูแลโรงเรียนของเรา  จะ
น าข้อเสนอแนะไปประสานกับครูผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563   
   รบัรองวาระการประชุม ไม่มี 
 

 นายสุดใจ    ป้องกันภัย     รองประธานกรรมการสถานศึกษา :  เสนอขอให้มีบันทึกการประชุมในครั้ง
ที่ผ่านมาให้คณะกรรมการรับทราบด้วยก็จะเป็นการดี  เพื่อจะได้ช่วยตรวจสอบเพิ่มข้อมูล    



ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา 
 นายสมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ขอแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านและ
โรงเรียนทราบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาชุดนี้ก าลังจะหมดวาระ ( 2 สมัย ) จึงขอให้ทางโรงเรียนได้เตรียม
ด าเนินการสรรหาเพ่ือให้ได้คณะกรรมการชุดใหม่มาดูแลและพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 
 นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  โรงเรียนรับทราบและจะเร่งด าเนินการเรื่องสรร
หาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   หากเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันท างานและพัฒนาดูแล
โรงเรียนของเราต่อไป หากท่านใดจะประสงค์จะออกจากต าแหน่งอยากจะให้เป็นเหตุของความไม่พร้อมด้าน
สุขภาพร่างกายมากกว่า  จะแจ้งทุกท่านรับทราบระเบียบที่ชัดเจนอีกครั้ง   
 
 ว่าที่ร้อยตรีบัญชา    สิงห์ค าป้อง  กรรมการสถานศึกษา :  เรื่องการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชุดใหม่  ขอเสนอให้โรงเรียนแจ้งเชิญผู้น าชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ( ประธานชุมชน) เข้าร่วมกลุ่มด้วยก็จะเป็นกระจาย
การพัฒนาที่รอบด้าน 
 
 นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  ตามจริงวาระจะหมดลงจริง ๆ ในเดือนธันวาคม 
2563  แม้จะอีกหลายเดือนแต่โรงเรียนก็ต้องเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบก่อนที่จะ
หมดวาระลง 
 ในสัปดาห์หน้าจะให้ทางโรงเรียนส่งใบสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทุกท่าน  แล้วทาง
โรงเรียนจะท าการคัดเลือก  หรือสลับต าแหน่งท่านที่ครบ 2 สมัยแล้วอีกครั้ง    คาดว่าเดือนพฤศจิกายน 2563 
โรงเรียนน่าจะด าเนินการคัดสรรได้คณะกรรมการชุดใหม่ได้  ไม่เกิน 15 ตุลาคม  น่าจะเรียบร้อย  
 
 นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  ตามวาระแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2546 ได้น าเสนอข้อมูลโครงการตามแผนงานผ่านคณะครูของโรงเรียนแล้วเมื่อวันที่  28  กันยายน 2563  ดังนั้น
เพ่ือเป็นการเสนอโครงการแผนงานปีงบประมาณใหม่นี้ให้ท่านคณะกรรมการสถานศึกษา รับทราบและผ่านอนุมัติ  
เห็นชอบหรือปรับเพ่ิมเติ่ม ให้มีความสมบูรณ์ในการน าไปพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนต่อไป  ขอเชิญรองอนุวัตร
และทีมงานฝ่ายแผนงานน าเสนอได้เลย  
 
 นานอนุวัตร  เจือจันทร์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา : น าเสนอความเป็น CLUSTER โรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตามนโยบายเทศบาลบาลนครขอนแก่น พร้อมทิศทางในการจัดการศึกษา ตามวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของโรงเรียน การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในอนาคต  ดังจะแยกเป็น
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  ดังนี้ 

1. เงินรายหัวและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
จ านวน 3,796,930  บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

2. เงินงบประมาณตามรายได้เทศบาล 
จ านวน  2,294,080  บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) 

3. เงินอุดหนุนจากกรมการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน 3,836,655  บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

4. เงินรายได้สะสมของโรงเรียน   จ านวน 10  โครงการ 
จ านวน  5,040,200   บาท  (ห้าล้านสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  



นานอนุรุท   พรมมี   หัวหน้างานแผนงาน : ชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของโครงการที่ใช้เงินรายได้สะสม  
ในปี 2564 ซ่ึงจะต้องน าโครงการ 10 โครงการเข้าสู่แผนด้วยหากจะต้องขอใช้เงินสะสม งบประมาณจ านวน  
5,040,200   บาท  (ห้าล้านสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)   มีโครงการดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 2     จ านวน 1,760,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน   175,000 บาท 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน     จ านวน   527,000 บาท 
   (คอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานส านักงาน)  
4. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน   391,000 บาท 

              (คอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวลผล)       
5. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรี (วงโยธวาฑิต)  จ านวน   307,800 บาท 
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษา (โต๊ะ เก้าอ้ี)  จ านวน   195,000 บาท 
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  
    (ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)      จ านวน   518,400 บาท 
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานจัดเก็บเอกสาร    จ านวน   180,000 บาท 
9. โครงการพัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงเพื่อการเรียนการสอน   จ านวน     36,000 บาท 

         10. โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายในโรงเรียน      จ านวน   950,000 บาท 
นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  ขอเรียนให้คณะกรรมการทราบถึงความ 

ส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ 10 โครงการนี้   
1. โครงการปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 2  สืบเนื่องเป็นเหตุจากการเกิดไฟไหม้ห้อง 

ประชุมเอนกประสงค์  ก็ส่งผลให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไม่มีสถานที่ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  อย่างการ
อบรมกิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้ใต้อาคาร 3 เป็นที่ท ากิจกรรมและก็ไม่สะดวกเรื่องการใช้เครื่องเสียงและเครื่องฉาย  
เป้นความจ าเป็นมากท่ีโรงเรียนต้องเร่งด าเนินการปรับซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม  ด้วยงบประมาณ  
1,760,000  บาท 

2. โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการเรียนการสอนวิชา 
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัญหาที่ผ่านมาหลายปีโรงเรียนยังไม่มีห้อง
วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ท าการทดลองตามหลักสูตร  หรือส่วนมากจะเป็นการท าแล็ปแห้ง  ซึ่งในระดับ ม.4-6 นี้
ควรจะได้มีการเรียนรู้มีประสบการณ์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันจะเป็นพื้นฐานต่อยอดในการเรียนรู้ระดับที่
สูงขึ้น  จึงเห็นว่าโครงการนี้ควรได้รับการสนับสนุนและด าเนินเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ด้วยงบประมาณ  
176,000  บาท 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  (คอมพิวเตตอร์ ALL IN  ONE ส าหรับงาน 
ส านักงาน) เป็นโครงการที่จัดท าข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการอ านวย
ความสะดวกในการท างานซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การจัดท าเอกสารใบงาน  ข้อสอบ  แบบฝึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยงบประมาณ  527,000  บาท 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  (คอมพิวเตอร์ ALL IN  ONE ส าหรับงาน 
ประมวลผล) โครงการนี้เป็นการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความพร้อมการเรียนรู้ด้าน IT ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา  จ านวน  32 เครื่อง ปัญหาที่ผ่านมาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนได้รับสนับสนุนเป็นรุ่นเก่าและสภาพ
ช ารุดไม่สามารถใช้การได้จ านวนหลายเครื่อง   ไม่เพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งจ าเป็นต้อง
เร่งด าเนินการให้การเรียนการสอนมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ด้วยงบประมาณ  391,000  บาท 
 



5. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรี (วงโยธวาทิต)  ตามท่ีโรงเรียน 
ได้จัดตั้งวงโยธวาทิตขึ้นมา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี (วงโยธ
วาทิต) เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมและใช้แสดงในโอกาสต่างๆ มานานหลายปีแล้ว  อีกทั้ งมีจ านวนไม่เพียงพอและมี
อุปกรณ์ส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ จ าเป็นต้องจัดซื้อใหม่ เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้น
หมดอายุการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป  ซึ่งเครื่องดนตรีเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญที่สุด ที่ท าให้กิจกรรม
ต่างๆเหล่านี้ประสบความส าเร็จ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อของใหม่มาเพ่ิมเติมและทดแทนที่ช ารุดจึงต้องเร่ง
จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา  ด้วยงบประมาณ  307,800  บาท 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษา (โต๊ะ-เก้าอ้ี)  โครงการนี้ม ี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้โต๊ะเก้าอ้ีมีความเพียงพอกับจ านวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ซึ่งที่ผ่านมาโต๊ะ – เก้าอ้ีมีสภาพที่ช ารุดมากจนไม่สามารถซ่อมแซมน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก  หรืออาจจะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุในการใช้ได้  จึงเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องให้การสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ   ด้วยงบประมาณ  195,000  บาท 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียน (ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)   
เนื่องด้วยสภาพห้องต่าง ๆ ในโรงเรียนยังไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  เช่น  ห้องประชุมสายชั้นอนุบาล  และ
เพ่ือทดแทนห้องที่เครื่องช ารุด  การท างานไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เปลืองค่าไฟฟ้าเกินความจ าเป็น  เช่น  ห้อง
คอมพิวเตอร์  จ านวน 2  ห้องซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา  และทดแทนเครื่องเก่าในห้องประชุมชั้น 2 อาคารห้องสมุด  เพ่ือให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมการอ่าน
หนังสือและท ากิจกรรมเสริมทักษะในรายวิชาต่าง ๆ เช่น รายวิชาการสอนแบบบูรณาการ   ด้วยงบประมาณ  
518,400  บาท 

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสาระส าคัญต่าง ๆ ที่ผ่าน 
มาท้ังงานธุรการงานสอน  ทะเบียนนักเรียน  แบบ ปพ.ต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนต้องจัดเก็บเพราะเป็นเอกสารส าคัญ
ต่อทางราชการที่โรงเรียนต้องเก็บรักษาอย่างดี  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีตู้เหล็กในการจัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญ
เหล่านี้ให้มีสภาพการใช้งานที่ดี  ด้วยงบประมาณ  180,000  บาท 

9. โครงการพัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอน  โรงเรียนมีความจ าเป็นอย่าง 
ยิ่งที่ต้องมีการแจ้งประชาสัมพันธ์  หรือให้ระบบเครื่องขยายเสียงในการจัดการเรียนการสอน  หรือจัดท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นประจ าอยู่เสมอ ที่ผ่านมาระบบเครื่องขยายเสียงของโรงเรียนเป็นเครื่องเก่าท่ีบ่อยครั้งมีปัญหาในการใช้
งานส่งผลให้กิจกรรมด าเนินไปไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องด าเนินการเพ่ือให้การ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนรวมทั้งประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์  และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ด้วยงบประมาณ  36,000  บาท 

10. โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายในโรงเรียน เนื่องด้วยโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนและบุคลากร 
เพ่ิมขึ้น  ปัญหาที่ผ่านมาโรงเรียนมีจ านวนห้องน้ าไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะห้องน้ าภายในอาคาร 1 ซึ่งเป็นอาคาร
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และเป็นที่พักของนักกีฬา  ส่งผลให้นักเรียนต้องลงมาใช้ห้องน้ าข้างล่าง
ซึ่งใช้เวลาในการเดินนานพอสมควร  ไม่สะดวกในการใช้งานในเวลากลางคืนส าหรับนักกีฬา  จึงเป็นความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องสร้างห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะให้อย่างเพียงพอและสะดวกกับการใช้ของครูและนักเรียน ด้วย
งบประมาณ  950,000  บาท 
 

    นายอนุวัตร  เจือจันทร์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา : ปัจจุบันโรงเรียนมีเงินสะสม ข้อมูล ณ วันที่ 
26 ธันวาคม 2563  จ านวน  10,408,162.49 บาท น ามาใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนมีสถานที่ มี
แหล่งเรียนรู้ ในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนจ านวน 10 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,040,200 บาท ในปีงบประมาณ 



2564  ซึ่งโรงเรียนได้บรรจุโครงการทั้ง 10 โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  เพ่ือให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาสถานที่
แหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชนใช้สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป 
 

นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา : ทุกโครงการล้วนเป็นโครงการที่โรงเรียน 
มีความส าคัญเร่งด่วนและจ าเป็นที่ต้องน าเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนรับทราบและพิจารณา
ร่วมกัน  และโครงการ 10 โครงการนี้ทางฝ่ายแผนฯได้บรรจุจัดท าในแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
เรียบร้อยแล้ว  โอกาสนี้ก็ขออนุญาต  ส าหรับการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกท่านในที่ประชุมว่า
เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และค่าใช้จ่ายเงินรายไดส้ะสมของโรงเรียนในการ
ด าเนินการโครงการทั้ง 10 โครงการที่ได้น าเสนอข้างต้น  ขอเรียนเชิญท่านประธานด าเนินการ   
 

นายสมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ครับคณะกรรมการทุกท่านได้รับฟัง
ข้อมูลจากทางโรงเรียนแล้ว  มีท่านใดที่จะร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีท่านใดเสนออะไรอีก  
กระผมก็ใคร่ขอมติจากท่านคณะกรรมการในการเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนในการด าเนินการ
โครงการทั้ง 10 โครงการที่ได้น าเสนอข้างต้น  ข้อเสนอนี้ครับ  โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
มติ ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเอกฉันท์  ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 และค่าใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนในการด าเนินการโครงการทั้ง 10 โครงการที่ได้
น าเสนอ   

นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  กล่าวขอบคุณทุกท่านทีให้การสนับสนุนผ่าน 
เห็นชอบมติที่ประชุม 
 
     นายอนุวัตร  เจือจันทร์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา : น าเสนอสรุปแผนงานโครงการตาม
ปีงบประมาณ 2564 รวมจ านวนเงินงบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น 14,907,865 บาท  (สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดพัน
แปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) แบ่งเป็นโครงการในฝ่ายงาน 4 ฝ่าย   ดังนี้ 

1. แผนงานและโครงการฝ่ายวิชาการ    จ านวน 47 โครงการ 
2. แผนงานและโครงการฝ่ายบริหารทั่วไป   จ านวน 29  โครงการ 
3. แผนงานและโครงการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จ านวน  8   โครงการ 
4. แผนงานและโครงการฝ่ายบุคคล   จ านวน  7   โครงการ 

              (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 
 จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2563  รวมทัง้สิ้น  จ านวน   988  คน 

- ระดับชั้นอนุบาล   จ านวน  103 คน 
- ระดับชั้นประถมศึกษา  จ านวน  398 คน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  291 คน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  196 คน 
-  

 นายอนุวัตร  เจือจันทร์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา : น าเสนองบประมาณของโครงการตามล าดับ
เอกสาร พร้อมทั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาปรับ  ลด  เพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมกับกิจกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดข้ึนในการพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา 



 นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  เสนอชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการเพ่ิมเติมให้
คณะกรรมการรับทราบถึงเหตุและผลของการปรับลดเพ่ิมงบประมาณโครงการ  ตามที่คณะกรรมการทักท้วงหรือ
ต้องการเหตุผล 

 
นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  ในอันดับต่อไปจึงขอโอกาสนี้ก็ขออนุญาต  

ส าหรับการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่กับการเสนองบประมาณของ
โรงเรียนประจ าปีการงบประมาณ 2564 เพ่ือน ามติเข้าเสนอต่อเทศบาลจัดท าแผนฯต่อไป  ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานด าเนินการ   

 
นายสมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : คณะกรรมการทุกท่านก็ได้รับฟัง

ข้อมูลจากทางโรงเรียนแล้ว  มีท่านใดที่จะร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีท่านใดเสนออะไรอีก  
กระผมก็ใคร่ขอมติจากท่านคณะกรรมการในการเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ครับ  โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
มติ ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเอกฉันท์  ตามแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียน

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  
 
นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีมตเิห็นชอบให้การ

สนับสนุนผ่านอนุมัติงบประมาณตามเสนอ 
 
 นายสุดใจ    ป้องกันภัย    รองประธานกรรมการสถานศึกษา :  เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วน
งบประมาณที่น าเสนอส่วนมากที่พบจะเป็นด้านกีฬา  จึงอยากจะฝากเพ่ิมโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาด้าน
วิชาการ  เช่น  การพัฒนานักเรียนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย  ที่ผ่านมามีนักเรียนกี่คนที่สอบได้  มีที่เรียนต่อ  คิดเป็น
ร้อยละเท่าไร  หรือมีงานท าส าเร็จแล้วกี่คน  คณะกรรมการอยากทราบข้อมูลส่วนนี้ด้วย 
 
 นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  ฝากท่านรองอนุวัตร  ฝ่ายวิชาการให้ด าเนินการ
ติดตามข้อมูลส่วนนี้  พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 
 
 ว่าที่ร้อยตรีบัญชา    สิงห์ค าป้อง  กรรมการสถานศึกษา :  เสนอเพ่ิมเติมคณะกรรมการสถานศึกษาขอ
เอกสารสรุปเรื่องการจัดท าแผนงาน/งบประมาณ และขอเอกสารการเปรียบเทียบแผนงานปี 2563-2564 น ามา
แจงรายละเอียดว่ามีโครงการเพ่ิม-ลด จ านวนเท่าใด  อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  ครูในระดับประถมศึกษามีจ านวนเกินนักเรียน ซึ่ง
ขณะนี้มีการแยกห้องนักเรียนต่อห้องให้มีจ านวนน้อยลง แต่เนื่องจากครูหลายท่านมีปัญหาสุขภาพ จึงอาจส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจ านวนนักเรียนลดลง การด าเนินการวางแผนในระยะต่อไป คือ แยกนักเรียนออกเป็น 
ห้องวิชาการ กีฬา อาชีพ 
 ด้านนักเรียนมีปัญหาการติด 0,ร เป็นจ านวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข โดยให้ครูส่งผล
คะแนนเก็บของนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการในทุกเดือนแล้วน าไปติดประกาศเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนด าเนินการติดตาม
งาน/แก้ไข 



 
นายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  แจ้งระเบียบการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้กับ

คณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว  พร้อมทั้งขอ
อนุญาตมอบคณะกรรมการทุกท่านในวันนี้เลย  เพ่ือเป็นการตอบแทนที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมช่วย
แก้ไข  สนับสนุนส่งเสริมให้กับโรงเรียนของเราได้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป   
  

 นายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อ านวยการสถานศึกษา :  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เห็น
ความส าคัญและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ รักษาสุขภาพและเดินทางกลับโดยปลอดภัยครับ   ส าหรับวันนี้
ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

 
นายสมชาติ  ชัยอยุทธ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน :  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ

สถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  หากไม่มีข้อสงสัย
ใด ๆ  แล้วก็ขออนุญาตปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
                                                                          

ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                      ( นางรัตนาภรณ์   จ ารัสภูมิ ) 

                      ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 

        ลงชื่อ………...........................……...……ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายบุญธรรม   โบราณมูล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม                                                          
 

 
     ลงชื่อ………...........................……...…….  

     (นายสมชาติ   ชัยอยุทธ์) 
                       ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                     โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม      

 

                 


