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โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 

แผนปฏิบตัิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนำเงิน
รายได้ของสถานศึกษา ไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564 ข้อ 9 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 6(7) เงินรายได้ของสถานศึกษาให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในหมวด 3 ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีนำเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี ่ยม จึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 

                                                    

             (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 
 
 
 

 



 

คำนำ 
 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้เข้ามาบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดจัด
การศึกษาให้เป็นไปในแนวทางและเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้สนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและให้บรรลุ
เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมข้ึน โดยได้รับความร่วมมือและเห็นชอบ จากคณะครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ า แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี ่ยม จะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไปโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 
      

                                                        โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ส่วนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น   

อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เรียน      ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณ พ .ศ . 2565  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกคร ั ้งหนึ ่ง ฉะนั ้นในโอกาสนี ้  คณะผู ้บร ิหาร 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี ่ยม จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ ทราบ 

ถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 
1.  สถานะการคลัง 

      1.1 งบประมาณรายจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 13 กันยายน 2564   สถานศึกษามีสถานะทางการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     จำนวน   19,181,866.55   บาท 

1.1.2 เงินรายได้สะสม ทั้งสิ้น     จำนวน   10,372,162.49   บาท 

1.1.3 รายการกันเงินไว้ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น   จำนวน     4,613,200       บาท 

 

2. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมา (2563) และปีปัจจุบัน 

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น   จำนวน  10,009,013.29   บาท  ประกอบด้วย 

2.1.1 รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ 

และเงินที่ได้รับจากการอุดหนุน    จำนวน  9,943,904     บาท 

1) เงินทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา  
จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง     จำนวน   2,194,680      บาท 

2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา     จำนวน    7,749,224      บาท 

 2.1.2 รายได้ที่จัดหาเอง               จำนวน      65,109.29 บาท 

 1)  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา    จำนวน           - บาท 

               2)  เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   จำนวน  - บาท 

     3)  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา  จำนวน  - บาท      
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     4)  เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม 

 หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ    จำนวน  - บาท 

     5)  เงินที่ได้จากใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา    จำนวน      6,500        บาท 

     6)  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา   จำนวน    58,609.29    บาท 

 

2.2  รายจ่ายจริงท้ังสิ้น   จำนวน  9,079,689.26  บาท  ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

        จำนวน      508,360  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  

                              และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดับ   จำนวน      477,050  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา  

                              และพัฒนานักเรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้     จำนวน   2,085,961  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

        จำนวน      607,980  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        จำนวน      110,800  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา                                                                                                                                                 

                                                                                    จำนวน  5,289,538.26  บาท 
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2.1 รายได้ 

หมวดรายรับ 
รับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมาย
เหตุ 

ก. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้
และเงินที่ได้รับจากการอุดหนุน 

9,943,904 9,129,550  

1 เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณ
ให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2,194,680 2,256,260  

 1.1  ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

259,200 259,200 
 

 1.2  ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาจีน 360,000 360,000  
 1.3  ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่น 
270,000 360,000 

 

 1.4  ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานประเพณีออก
พรรษา 

25,000 50,000 
 

 1.5  ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานประเพณี
สงกรานต์ 

- 50,000 
 

 1.6  ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานประเพณีบุญสมมา
บูชาน้ำ 

60,000 - 
 

 1.7  ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการพรรณไม้
นานาชาติ 

20,000 - 
 

 1.8  ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 71,280 53,460  
 1.9  ค่าใช้จ่ายในโครงการค่าสาธารณูปโภค 654,000 843,600  
 - ค่าไฟฟ้า        540,000  บาท    
 - ค่าน้ำประปา  300,000  บาท    
 - ค่าโทรศัพท์       3,600  บาท    
 1.10  ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 475,200 -  
 1.11  ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการเรียนการ

สอนวิชาพละศึกษา (จ้างเหมาบริการงานสอนวิชา
พละศึกษา)  

- 180,000 
 

1.12  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา                 
(ค่าสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา) 

- 100,000 
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2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 

7,749,224 6,873,290  

 2.1  ค่าอาหารกลางวัน 2,076,000 1,828,000  
 2.2  ค่าใช้จ่าย Internet : ADSL 9,600 9,600  
 2.3  ค่าใช้จ่าย Internet : WIFI  7,200 7,200  
 2.4  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  15,000 15,000  
 2.5  ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
20,000 - 

 

 2.6  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

100,000 - 
 

 2.7  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000 -  
 2.8  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน

สถานศึกษา 
50,000 - 

 

 2.9  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู 159,000 -  
 2.10  ค่าเงินรายหัวนักเรียน  2,599,700 2,508,100  
 2.11  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 653,930 630,535  
 2.12  ค่าหนังสือเรียน   766,009 688,350  
 2.13  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  390,740 398,840  
 2.14  ค่าอุปกรณ์การเรียน 379,045 359,665  
 2.15  ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 191,000 183,000  
 2.16  รายหัวส่วนเพิ่ม (Top up)  282,000 245,000  

ข. รายได้ที่จัดหาเอง 65,109.29 32,000  
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา  - 10,000  
2 เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  -  -  
3 เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา  -  -  
4 เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรมหรือ

จากการจำหน่ายสิ่งของ 
 -  - 

 

5 เงินที่ได้จากใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 6,500  -  
6 เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 58,609.29 22,000  

รวมรายได้ทั้งสิ้น 10,009,013.29 9,161,550  
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2.2 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์  

 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมาย 
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม 
และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

508,360   426,460  

กลยุทธ์ที่ 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

204,500 195,000  

กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

25,000 25,000  

กลยุทธ์ที ่1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างสำนึก 
รักท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  

278,860 206,460  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม  สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21 และมีทักษะใน
การแข่งขันทุกระดับ  

477,050   678,000  

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น มีสมรรถนะ 
ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ 

282,350 538,000  

กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียน
สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21 และมีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน   

94,700 50,000  

กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
คู่คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

100,000 90,000  
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมาย 
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
ของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียน 
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

2,085,961 872,000  

      กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

167,500 25,000  

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

802,000 247,000  

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

826,518 215,000  

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และ
สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและนักเรียนสามารถ 
เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

229,643 220,000  

กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ  

59,300 35,000 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

1,000 130,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการศึกษา 

607,980 322,342   

      กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

259,200 193,000  

       กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสำหรับนักเรียน 

157,780 126,132   
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมาย 
เหตุ 

       กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศ 
ทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน 
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

191,000 3,210  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

130,800 160,000  

   กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 

130,800 110,000  

   กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม  และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  

0 50,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร 
จัดการการศึกษา 

5,289,538.26 6,702,748   

   กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหาร 
จัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

0 232,093  

   กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

4,368,438.26 4,463,455  

   กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  

21,100 38,000 
 

 

   กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

900,000 1,969,200 
  

 

รวมทั้งสิ้น 9,099,689.26 9,161,550  
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ส่วนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น   

อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น 
 

 

หลักการ 

 

รายจ่ายท้ังสิ้น           ยอดรวม  9,161,550 บาท    

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

        รวมทั้งสิ้น       426,460 บาท 

กลยุทธ์ที่ 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ยอดรวม  195,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

        ยอดรวม  25,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

        ยอดรวม  206,460 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 

และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดับ    รวมทั้งสิ้น       678,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    ยอดรวม  538,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมีความ

เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน     ยอดรวม    50,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ      ยอดรวม    90,000  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้        รวมทั้งสิ้น       872,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21      ยอดรวม    25,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   ยอดรวม  247,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

        ยอดรวม  215,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ

นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  ยอดรวม  220,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

        ยอดรวม     35,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

        ยอดรวม   130,000  บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

        รวมทั้งสิ้น       322,342  บาท 

กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

        ยอดรวม  193,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสำหรับนักเรียน 

        ยอดรวม  126,132  บาท 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล  

ยอดรวม        3,210  บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        รวมทั้งสิ้น       160,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     ยอดรวม     110,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม  และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

        ยอดรวม          50,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

        รวมทั้งสิ้น       6,702,748  บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได้      ยอดรวม      232,093  บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา      ยอดรวม  4,463,455 บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนและพ้ืนที่      ยอดรวม          38,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญ

กำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ      

        ยอดรวม   1,969,200 บาท 

 

 

เหตุผล 

 

 เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

และคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพื่อพิจารณาเห็นชอบซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี ่ยม 

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 

อำเภอเมืองขอนแก่น    จังหวัดขอนแก่น 

 
โดยที่เป็นการสมควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 อาศัยอำนาจ ตามระเบียบ   

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2562               

จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ดังนี้  

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

ข้อ 3 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,161,550 บาท  โดยแยก

รายละเอียดตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

        รวมทั้งสิ้น       426,460 บาท 

กลยุทธ์ที่ 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ยอดรวม  195,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

        ยอดรวม  25,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

        ยอดรวม  206,460 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 

และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดับ    รวมทั้งสิ้น       678,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    ยอดรวม  538,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมีความ

เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน     ยอดรวม    50,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ      ยอดรวม    90,000  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้        รวมทั้งสิ้น       872,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21      ยอดรวม    25,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   ยอดรวม  247,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

        ยอดรวม  215,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ

นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  ยอดรวม  220,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

        ยอดรวม     35,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

        ยอดรวม   130,000  บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

        รวมทั้งสิ้น       322,342  บาท 

กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

        ยอดรวม  193,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสำหรับนักเรียน 

        ยอดรวม  126,132  บาท 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล  

ยอดรวม        3,210  บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        รวมทั้งสิ้น       160,000  บาท 

กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     ยอดรวม     110,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม  และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

        ยอดรวม          50,000 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

        รวมทั้งสิ้น       6,702,748  บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได้      ยอดรวม      232,093  บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา      ยอดรวม  4,463,455 บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนและพ้ืนที่      ยอดรวม          38,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญ

กำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ      

        ยอดรวม   1,969,200 บาท 

 

ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

 

                                                                                    

ลงนาม………………………………………………… 

                                                                       (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                                         ตำแหน่ง  หัวหน้าสถานศึกษา 

 

 

 

 



16 
 

ส่วนที่ 3 

 

 

 

 

 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 ของ 

 

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น   

อำเภอเมือง  จังหวดัขอนแก่น 

 

 

 

- ประมาณการรายได้ 

- รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

- รายละเอียด รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา  
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ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  

สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ประมาณการรายได้  รวมทั้งสิ้น   9,161,550  บาท 

 

ก. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้รับจากการอุดหนุน 

1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  2,256,260 บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 

 

 

 

 

2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 

จำนวน   6,873,290 บาท   คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 

1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 259,200 บาท 
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาจีน จำนวน 360,000 บาท 
1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 360,000 บาท 
1.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษา จำนวน 50,000 บาท 
1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 50,000 บาท 
1.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 53,460 บาท 
1.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการค่าสาธารณูปโภค  จำนวน 843,600 บาท 
      แยกเป็น   -  ค่าไฟฟ้า         540,000  บาท    

        -  ค่าน้ำประปา   300,000  บาท    
                   -  ค่าโทรศัพท์        3,600  บาท    
1.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพละ
ศึกษา (จ้างเหมาบริการงานสอนวิชาพละศึกษา)  

จำนวน 180,000 บาท 

1.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา                 
(ค่าสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา) 

จำนวน 100,000 บาท 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1,828,000 บาท 
2.2 ค่าใช้จ่าย Internet : ADSL จำนวน 9,600 บาท 
2.3 ค่าใช้จ่าย Internet : WIFI  จำนวน 7,200 บาท 
2.4 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  จำนวน 15,000 บาท 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข. รายได้ที่จัดหาเอง       จำนวน     32,000    บาท 

1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา          จำนวน      10,000     บาท 

2.  เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น     จำนวน          –        บาท 

3.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นส่วนค่าบำรุงการศึกษา    จำนวน          –        บาท 

4.  เงินที่ได้รับจากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ    

                                                                                   จำนวน          –         บาท 

5.  เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา      จำนวน          –         บาท   

6.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา     จำนวน      22,000      บาท   

 

คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้สถานศึกษาต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  ค่าเงินรายหัวนักเรียน จำนวน 2,508,100 บาท 
2.6  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 630,535 บาท 
2.7  ค่าหนังสือเรียน   จำนวน 688,350 บาท 
2.8  ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 398,840 บาท 
2.9  ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 359,665 บาท 
2.10  ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 183,000 บาท 
2.11  รายหัวส่วนเพิ่ม (Top up)  จำนวน 245,000 บาท 
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

งานที่ทำ 

โครงการปัจฉิมนิเทศ , โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา, โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา, 

โครงการวันแม่แห่งชาติ, โครงการปฐมนิเทศ,โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา 

(ป.1. - ป.3), โครงการกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ระดับประถมศึกษา (ป. 4 – ป.6), โครงการกิจกรรม

ลูกเสือ - เนตรนารี (ระดับม.1- ม.3), โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายวิชาการ     โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2565  

หมายเหตุ 

1 โครงการปัจฉิมนิเทศ  - 20,000  

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - 5,000  
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2565  

หมายเหตุ 

3 โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา  - 5,000  

4 โครงการวันแม่แห่งชาติ  - 10,000  

5 โครงการปฐมนิเทศ  5,000.00 5,000  

6 
โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1. - ป.3) 

 - 10,000 
 

7 
โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับ
ประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) 

40,000.00 60,000 
 

8 โครงการกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี (ม. 1- ม.3) 50,000.00 70,000  

9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน -  10,000  

10 โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 40,000.00  -  

11 โครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา 15,000.00 -   

12 โครงการรักษ์ไทย 25,000.00  -  

13 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดระดับปฐมวัย (SBMLD 62) 9,500.00  -  

14 โครงการสภานักเรียน 15,000.00  -  

15 โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 5,000.00 -   

รวม      15    โครงการ 204,500.00 195,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

 

งานที่ทำ 

โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน, โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ    โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2565  

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน - 10,000  

2 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 15,000 15,000  

3 โครงการเข้าค่ายธรรมศึกษาระดับปฐมวัย (SBMLD 62) 10,000 -  

รวม   3  โครงการ 25,000 25,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

งานที่ทำ  

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์, โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน, โครงการร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ,โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออก

พรรษา, โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2565  

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์  - 25,000  

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         41,460.00 20,000  

3 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน  21,400.00 53,460  

4 โครงการร่วมงานประเพณีสงกรานต์    50,000  
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2565  

หมายเหตุ 

5 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา  25,000.00 50,000  

6 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ  -  8,000  

7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 50,000.00 -   

8 โครงการรักษ์ท้องถิ่นระดับประถมศึกษา (SBMLD 62) 20,000.00  -  

9 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา 10,000.00  -  

10 โครงการเข้าร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ำ 60,000.00  -  

11 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 51,000.00  -  

รวม   11   โครงการ 278,860.00 206,460  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมี

ทักษะในการแข่งขันทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

งานที่ทำ 

โครงการกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ, โครงการทวิศึกษา, โครงการสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา, โครงการเตรียม

ความรู้สู่ทักษะอาชีพ, โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต, โครงการพัฒนาทักษะเซปักตะกร้อสู่เวทีการแข่งขัน, 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะกีฬาเซปักตระกร้อ, โครงการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล, 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬาวอลเลย์บอล, โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพ

การดนตรี (วงโยธวาทิต) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2565  

หมายเหตุ 

1 โครงการกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ  - 40,000  

2 โครงการทวิศึกษา 99,950 50,000  

3 โครงการสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา 82,400 100,000  

4 โครงการเตรียมความรู้สู่ทักษะอาชีพ -  20,000  

5 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต  - 20,000  

6 โครงการพัฒนาทักษะเซปักตะกร้อสู่เวทีการแข่งขัน  - 40,000  

7 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬา
เซปักตระกร้อ 

 - 84,000 
 

8 โครงการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล   - 80,000  

9 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬา
วอลเลย์บอล 

 - 84,000 
 

10 
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรี 
(วงโยธวาทิต) 

 - 20,000 
 

11 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและการดนตรี
ระดับประถมศึกษา (SBMLD 62) 

50,000  - 
 

12 โครงการ English Camp 50,000  -  

รวม    12    โครงการ 282,350 538,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21  

และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21  และ 

มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน    

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

 

งานที่ทำ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์, โครงการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและ 
ป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม, โครงการคณิตคิดเป็น 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ -  10,000  

2 
โครงการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและป้องกันโรคติดต่อ
ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 - 30,000 
 

3 โครงการคณิตคิดเป็น  - 10,000  

4 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 50,000.00 -   

5 โครงการค่าย Social Studies Camp 44,700.00  -  

รวม   5   โครงการ 94,700 50,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมี

ทักษะในการแข่งขันทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 

งานที่ทำ 

โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ, โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project 

Based Learning) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ -  60,000  

2 
โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

(Project Based Learning) 
 - 30,000 

 

3 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD 62) 
40,000.00  - 

 

4 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ 

ประถมศึกษา (SBMLD 62) 
40,000.00  - 

 

5 
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย 

(SBMLD 62) 
20,000.00  - 

 

รวม    5   โครงการ 100,000 90,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  

 

งานที่ทำ 

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา), โครงการพัฒนาด้านการคิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม

สร้างสรรค ์

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที่
  

      โครงการ / กิจกรรม  จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2565  

หมายเหตุ 

1 โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา)  - 15,000  

2 โครงการพัฒนาด้านการคิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม

สร้างสรรค ์
 - 10,000 

 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออก 

เขียนได้ คิดเลขเป็น 
5,000.00 -  

 

4 โครงการเรียนรู้มุ่งสู่มอ 20,000.00  -  

5 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 75,000.00  -  

6 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม 20,000.00  -  

7 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร 25,000.00  -  

8 โครงการสำนึกรักน้ำเงินเหลือง 15,000.00  -  

9 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีจีน (วันตรุษจีนและวันไหว้พระจันทร์) 
7,500.00  - 

 

รวม    9    โครงการ 167,500 25,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

 

งานที่ทำ 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น, 

โครงการดนตรีสร้างสุข, โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย, โครงการคลินิกภาษา, โครงการกีฬาภายใน

โรงเรียน, โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ (เทศบาล), โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้, โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 34,200.00 30,000  

2 
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 
คิดเลขเป็น 

 - 5,000 
 

3 โครงการดนตรีสร้างสุข  - 25,000  

4 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย 10,000.00 10,000  

5 โครงการคลินิกภาษา  - 10,000  

6 โครงการกีฬาภายในโรงเรียน  - 40,000  

7 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ (เทศบาล)  - 40,000  

8 โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  - 82,000  

9 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ  - 5,000  

10 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวระดับปฐมวัย 10,000.00  -  

11 โครงการส้มตำลีลาระดับปฐมวัย 5,000.00  -  

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 35,000.00  -  

13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล 102,000.00  -  

14 โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพ 5,000.00  -  

15 โครงการจิตศึกษา 2,000.00  -  

16 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอลระดับ
ประถมศึกษา (SBMLD 62) 

50,000.00  - 
 

17 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD 62) 

64,800.00  - 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมาย
เหตุ 

18 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอลระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD 62) 

75,000.00  - 
 

19 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 

100,000.00 -  
 

20 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (จ้างครูพละศึกษา) 180,000.00  -  

21 โครงการกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน 99,000.00  -  

22 โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปักตระกร้อ 30,000.00  -  

รวม  22    โครงการ 802,000 247,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่สังคม 

แห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

งานที่ทำ 

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน, โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6, โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีน, โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทาง

ภาษาอังกฤษ, โครงการทานาบาตะ, โครงการบูรณาการระดับปฐมวัย, โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

ฟุตบอล, โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส, โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สื่อการสอนวิชาภาษาจีน

,โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  - 20,000  

2 
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  

 - 20,000 
 

3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีน  - 10,000  

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ  - 15,000  

5 โครงการทานาบาตะ  - 10,000  

6 โครงการบูรณาการระดับปฐมวัย  - 15,000  

7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล  - 30,000  

8 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส 60,000.00 40,000  

9 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สื่อการสอนวิชาภาษาจีน  - 30,000  

10 โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์  - 25,000  

11 
โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับ
ปฐมวัย 

24,405.00  - 
 

12 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000.00  -  

13 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน 337,500.00  -  

14 โครงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 159,677.00  -  

15 โครงการพัฒนาข้าราชการครู 158,816.00  -  

16 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 36,120.00  -  

17 โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส 30,000.00 -   

รวม   17   โครงการ 826,518 215,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ

นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและนักเรียน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

งานที่ทำ 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องสมุด), โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน, โครงการ

สนับสนุนการเรียนการสอน (จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์), โครงการพัฒนาความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและทักษะการใช้

เทคโนโลยี (ยูทูปเปอร์น้อย) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องสมุด)  - 30,000  

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน  20,000.00 150,000  

3 
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน (จัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร์) 
 - 30,000 

 

4 
โครงการพัฒนาความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและทักษะการใช้

เทคโนโลยี (ยูทูปเปอร์น้อย) 
 - 10,000 

 

5 
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด

โรงเรียน 
99,643.00  - 

 

6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000.00  -  

7 โครงการมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 20,000.00  -  

8 โครงการค่าใช้จ่าย internet : adsl 9,600.00  -  

9 โครงการค่าใช้จ่าย internet : wifi 7,200.00  -  

10 โครงการพัฒนาระบบเว็บไชต์ 8,000.00  -  

11 โครงการจัดทำป้ายนิเทศ 10,000.00  -  

12 โครงการแหล่งเรียนรู้ปุ้ยหมักรักษ์ธรรมชาติ 5,200.00  -  

รวม   12   โครงการ 229,643 220,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

 

งานที่ทำ 

 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา, โครงการเยี่ยมบ้าน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 25,000.00 30,000  

2 โครงการเยี่ยมบ้าน 5,000.00 5,000  

3 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 5,000.00  -  

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม 24,300.00  -  

รวม    4   โครงการ 59,300.00 35,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 

งานที่ทำ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร, โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ งานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร  - 100,000  

2 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  - 30,000  

3 โครงการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
1,000.00  - 

 

รวม   3  โครงการ 1,000.00 130,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

งานที่ทำ 

 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน, โครงการเด็กดีศรีสามเหลี่ยม 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน   - 183,000  

2 โครงการเด็กดีศรีสามเหลี่ยม  - 10,000  

3 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 259,200.00  -  

รวม    2   โครงการ 259,200 193,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสำหรับนักเรียน 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสำหรับนักเรียน 

 

งานที่ทำ 

 โครงการยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET), โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อิเล็คทรอนิกส์ (ค่าอินเทอร์เน็ต),  โครงการค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)  - 47,700  

2 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อิเล็คทรอนิกส์ (ค่าอินเทอร์เน็ต) 

57,780.00 61,632 
 

3 โครงการค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - 16,800  

4 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00  -  

รวม    4  โครงการ 157,780 126,132  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงาน 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการ

วางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงาน 

 

งานที่ทำ 

 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน -  3,210  

2 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  191,000.00 -   

รวม    2   โครงการ 191,000 3,210  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

งานที่ทำ 
 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ, โครงการโรงเรียนปลอดขยะ, โครงการวันไหว้ครู, โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ 48,500.00 30,000  

2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 4,600.00 60,000  

3 โครงการวันไหว้ครู  - 10,000  

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 10,900.00 10,000  
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

5 โครงการรักษ์ชุมชนของเราระดับปฐมวัย (SBMLD 62) 35,000.00 -   

6 โครงการสืบสานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย 2,700.00 -   

7 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับ

ประถมศึกษา (SBMLD 62) 
9,100.00 -  

 

รวม    7   โครงการ 110,800 110,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

งานทีท่ำ 

           โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - 50,000  

รวม    1   โครงการ - 50,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได้ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

 

งานที่ทำ 

 โครงการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียน, โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

(จัดซื้อวัสดุสำนักงาน), โครงการพัฒนาระบบการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา, โครงการสนับสนุนการบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษา (งานบริการโรงเรียน) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียน - 30,093  

2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน 

สถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 

- 150,000  
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสถานศึกษา 

- 32,000  

4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน 

สถานศึกษา (งานบริการโรงเรียน) 

- 

 

20,000  

รวม    4   โครงการ - 232,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

        กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

        วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

 

         งานที่ทำ 

         โครงการรักษ์ไทย, โครงการอาหารกลางวัน, โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบ 

นักเรียน), โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน), โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน), โครงการค่าสาธารณูปโภค, โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน, โครงการ

สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุการศึกษา), โครงการพัฒนาระบบเครื่องขยายเสียง   

เพ่ือการเรียนการสอน, โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา(ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว), 

โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมาย 
เหตุ 

1 โครงการรักษ์ไทย  - 20,000  

2 โครงการอาหารกลางวัน  1,563,796 1,828,000  

3 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

389,570 398,840 
 

4 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   
(ค่าหนังสือเรียน) 

591,993.31 688,350 
 

5 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

339,210 359,665 
 

6 โครงการค่าสาธารณูปโภค 651,686.90 843,600  

7 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 10,000 10,000  

8 
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
(จัดซื้อวัสดุการศึกษา)  

308,993 210,000 
 

9 
โครงการพัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงเพ่ือการเรียน 

การสอน 
 - 15,000 

 

10 
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
(ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว) 

69,990 70,000 
 

11 โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  - 20,000  

12 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 175,081.05  -  

13 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 89,818  -  

14 
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
(เวชภัณฑ์ยา) 

40,000  - 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2565 

หมาย 
เหตุ 

15 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000  -  

16 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 53,300.00  -  

17 โครงการเปิดบ้าน (Samliam Open House) 60,000.00  -  

รวม    17   โครงการ 4,368,438.26 4,463,455  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนและพ้ืนที่ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนและพ้ืนที่ 

 

งานที่ทำ 

 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

 

 

ที่
  

      โครงการ / กิจกรรม  จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2565  

หมายเหตุ 

1 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 21,100 38,000  

รวม    1   โครงการ 21,100 38,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญ

กำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญกำลังใจและ

ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

งานที่ทำ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ), โครงการจัดการเรียนการสอน 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน), โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น), โครงการจัดการ

เรียนการสอน (วิชาวิทยาศาสตร์), โครงการจัดการเรียนการเรียนการสอนกีฬา (กรีฑา), โครงการจัดการเรียนการ

สอนกีฬา (ฟุตบอล), โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน(ปฐมวัย), โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพละ

ศึกษา (จ้างเหมางานสอนวิชาพลศึกษา) 

 

        หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ที่
  

      โครงการ / กิจกรรม  จ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2565 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- 259,200  

2 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

- 360,000  

3 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาญี่ปุ่น) 

- 360,000  

4 โครงการจัดการเรียนการสอน (วิชาวิทยาศาสตร์) - 180,000  

5 โครงการจัดการเรียนการสอนกีฬา (กรีฑา) - 180,000  

6 โครงการจัดการเรียนการสอนกีฬา (ฟุตบอล) - 90,000  

7 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน (ปฐมวัย) - 360,000  

8 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  
(จ้างเหมางานสอนวิชาพลศึกษา) 

- 180,000  

9 โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนครูและบุคลากร 900,000 -  

รวม   9   โครงการ 900,000 1,969,200  
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รายละเอียดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 

รายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

รายจ่ายท้ังสิ้น ตั้งจ่ายไว้รวม  9,161,550  บาท  แยกเป็น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ

ใหม่ ตั้งจ่ายไว้รวม  426,460 บาท แยกเป็น 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตั้งจ่ายไว้รวม 195,000 บาท แยกเป็น 

 

1.1.1 โครงการปัจฉิมนิเทศ             ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอำลาสถาบันให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์  สถาบัน 
อันเป็นที่ก่อเกิดความรู้ และเพื่อให้นักเรียนมีความรัก   ความเมตตาสามัคคีระหว่างหมู่คณะเพื่อนพ้องน้องพ่ี 
ในสถาบันการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้  ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำซุ้ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 
1.1 

1.1.2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา    ตั้งจ่ายไว้  5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้ครูนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อม 

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพ่ือ
เป็นการแสดงพลังความสามัคคีของทุกหมู ่เหล่าทั ้งบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้นักเรียนและบุคลากร  
ทางการศึกษารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัด
สถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่าย
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จากเงินรายไดส้ถานศึกษา (เงินรายหัว  จำนวน 2,768 บาท) และ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 2,232 บาท)  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.3 โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา         ตั้งจ่ายไว้   5,000   บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้นักเรียน คณะครู ร่วมกิจกรรมในการถวายเทียนพรรษา ร่วมทำบุญเนื่อง 

ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป และเพื่อส่งเสริมให้คณะครู นักเรียนได้ทราบ
ป ร ะ ว ั ต ิ  ค ว า ม ส ำ ค ั ญ  พ ิ ธ ี ก ร ร ม  ว ั น อ า ส า ฬ ห บ ู ช า แ ละ ว ั น เ ข ้ า พ ร ร ษ า ร วม ถ ึ ง น ำ ห ล ั ก ธ ร รม 
ทางพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  
ค่าบำรุงสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา(เงินราย
หัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

 1.1.4 โครงการวันแม่แห่งชาติ    ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
และแสดงความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดอันจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
ครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจัดสถานที ่  จัดทำป้าย   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

 1.1.5 โครงการปฐมนิเทศ    ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  โดยจัดกิจกรรม ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบวินัย และการ 

ปฏิบัติต่างๆ ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.6  โครงการกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับประถมศึกษา (ป.1- ป.3)  ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   

เพ ื ่อให ้ล ูกเส ือ – เนตรนาร ีม ีส ุขภาพและสมรรถภาพที ่ด ี  สามารถนำความร ู ้ ไปใช ้ให ้ เก ิดประโยชน์  
ต่อตนเองและผู้อื ่นเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข  เกิดความสามัคคี  
และเพ่ือปลูกฝังการ มีระเบียบวินัย เสริมสร้างความรักสามัคคี อุดมการณ์ความรักชาติให้กับนักเรียนในสถานศึกษา 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 
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1.1.7  โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับประถมศึกษา(ป.4 - ป.6) ตั้งจ่ายไว้  60,000  บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   

เป็นเวลา 2 วัน  เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารีมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
ต่อตนเองและผู้อื ่นเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข  เกิดความสามัคคี  
และเพ่ือปลูกฝังการ มีระเบียบวินัย เสริมสร้างความรักสามัคคี อุดมการณ์ความรักชาติให้กับนักเรียนในสถานศึกษา 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้สถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.8  โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี (ระดับ ม. 1- ม.3) ตั้งจ่ายไว้  70,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

จำนวน 380   คน  เป็นเวลา 2 วัน  เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี โดยนำนักเรียน     อยู่
ค่ายพักแรม เพื่อฝึกฝนความอดทน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและอยู ่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข เกิดความสามัคคี และเพื่อปลูกฝังการมีระเบียบวินัย 
เสริมสร้างความรักสามัคคี อุดมการณ์ความรักชาติให้กับนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

 1.1.9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จัก

ทำงานเป็นทีม เพ่ือให้นักเรียนสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ  เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และ 

เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา   (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 
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กลยุทธ์ที่ 1.2  นักเรียนได้รับการศึกษา  การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  ตั้งจ่ายไว้                   

รวม 25,000 บาท แยกเป็น 

 

1.2.1 โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน    ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและ 

เครื ่องมือที ่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ เป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา  
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งเพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มี
ศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าจัดทำเอกสาร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินราย
หัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2 

1.2.2 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา    ตั้งจ่ายไว้  15,000 บาท  

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  จำนวน  

150 คน ระยะเวลา 1 วัน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและโทษของยาเสพติดแต่ละชนิด   

รู้จักวิธีหลีกเลี่ยง และป้องกันตนเองจากยาเสพติด  สามารถแนะนำเพื่อนๆ  ไม่ให้ลองยาเสพติดและใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        ค่า

น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่ายานพาหนะเดินทาง  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าชุดตรวจหาสารเสพติด  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงิน

อุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนจากกรมฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธ์ที่ 1.2 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3  นักเรียนได้รับการศึกษาเพื่อสร้างสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ตั้งจ่ายไว้รวม   206,460  บาท แยกเป็น 

 
 1.3.1  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์         ตั้งจ่ายไว้  25,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกในทักษะทางนาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพและ
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้      ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  (แต่งหน้า  ทำผม  เช่าชุด)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและ
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เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน     ตั้งจ่ายไว้   20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการอ่าน เช่น กิจกรรมห้องสมุดยืนอ่าน กิจกรรมตะกร้าความรู้  

กิจกรรมการเล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่าน จัดหาหนังสือที่น่าสนใจให้นักเรียนอ่าน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนท่ี เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน  เกิดการพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ สร้างเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าของรางวัลสนับสนุน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่ม ค่าจัดทำสมุดบันทึกรักการอ่าน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.3   โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน   ตั้งจ่ายไว้   53,460 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม   

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และ
ประยุกต์ใช ้ในชีว ิตประจำวันได ้อย ่างเหมาะสม โดยมีค่าใช ้จ ่ายต ่างๆ ดังนี้   ค่าอาหาร ค่าอาหารว ่าง 
และเครื่องดื่ม  ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร   ค่าผ่านประตูเข้าชม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

 1.3.4 โครงการร่วมงานประเพณีสงกรานต์  ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อิสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและ   

ถนนข้าวเหนียว โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่งเกวียน ค่าพาหนะ ค่าจัดทำป้ายขบวน (ป้าย
ไวนิล)  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่ารถแห่  ค่าจ้างเหมาบริการ  (แต่งหน้า  ทำผม เช่าชุด) และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561-2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

 1.3.5 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา    ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 

         เพื่อนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปพุทธ
กตัญญู เป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิมสืบต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่า
ตกแต่งเกวียน ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าแต่งหน้า-ทำผม)  ค่าทำป้ายขบวน ป้ายไวนิล ค่าเช่ารถแห่ 
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และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

 1.3.6   โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ  ตั้งจ่ายไว้ 8,000 บาท 

เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  เพื่อฝึกความกล้าแสดงออก  มี
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  ให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และส่งเสริมบุคลากร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าแต่งหน้า-ทำผม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 –2565) ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 และมี

ทักษะในการแข่งขันทุกระดับ      ตั้งจ่ายไว้รวม  678,000 บาท แยกเป็น 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งจ่ายไว้รวม   538,000  บาท แยกเป็น 

 

  2.1.1 โครงการกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ       ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกรีฑา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านกรีฑา พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และสามารถเล่นกรีฑาได้ พัฒนาสู่อาชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4  ค่าจัดทำเอกสาร  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.2  โครงการทวิศึกษา  ตั้งจ่ายไว้   50,000  บาท 
                    เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ม ีค ่าใช ้จ ่ายต ่างๆ ด ังน ี ้   ค ่าอ ุปกรณ์การฝ ึกประสบการณ์ ค ่าเคร ื ่องแบบนักเร ียน ค ่าหน ังส ือเร ียน   
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 
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2.1.3  โครงการสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา     ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน  เอกสารประกอบการเรียน    
ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.4  โครงการเตรียมความรู้สู่ทักษะอาชีพ     ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท 

 เพื ่อจ่ายเป็นค่าให้นักเรียนได้เข้าร่วมการอบรมวิชาชีพ  เพื ่อให้นักเรียนมีทักษะพื ้นฐาน  
ด้านวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น มีการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ /อบรมไปใช้ในการทำงาน 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนักเรียนมีเจตคติต่อทักษะชีวิตและงานอาชีพ สำหรับการเรียนรู้ 
แห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.5 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต     ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท 
    เพื ่อจ่ายเป็นค่าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต  ให้กับนักเรียนจำนวน 40 คน เพื ่อเพิ ่มทักษะ 

ปฏิบัติทางดนตรีและระเบียบแถวให้กับนักดนตรีวงโยธวาทิต เพื ่อสร้างนักดนตรีใหม่ทดแทนนักดนตรี  
เก่าที ่จบหรือลาออกไป สร้างสามัคคีและรู ้จักทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู ่คณะ และเพื ่อเตรียมความพร้อม  
ในการแสดงและประกวดต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์
ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.6  โครงการพัฒนาทักษะเซปักตะกร้อสู่เวทีการแข่งขัน     ตั้งจ่ายไว้ 40,000  บาท                              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเซปักตะกร้อสู่เวทีการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมนักกีฬาให้

มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
เป็นการสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับเขต และทีมชาติไทย เพ่ือสร้างตัวแทนนักกีฬาประเภท 
เซปักตะกร้อ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
บำรุงสถานที่ ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 
2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

 



62 
 

2.1.7  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬาเซปักตระกร้อ     ตั้งจ่ายไว้  84,000 บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปักตระกร้อเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมี

สุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกกำลังกาย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ำใจ
นักกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและ
เกี ่ยวข้องกับโครงการ ตั ้งจ ่ายจากเง ินรายได้สถานศึกษา (เง ินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา      
(พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.8 โครงการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล      ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.9  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะกีฬาวอลเลย์บอล     ตั้งจ่ายไว้  84,000 บาท 
         เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะกีฬาวอลเลย์บอล      เพ่ือ

ส่งเสริมนักกีฬาให้มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เป็นการสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับเขต และทีมชาติไทย โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุง
สถานที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
2.1 

2.1.10 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรี (วงโยธวาทิต)  

ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรี  (วงโยธวาทิต) 
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรี เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตใช้เพียงพอและ
พร้อมต่อการใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและเตรียมความพร้อมในการให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2.1 
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กลยุทธ์ที่ 2.2  สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21  และมีความเชี่ยวชาญ

และเป็นเลิศเฉพาะด้าน   ตั้งจ่ายไว้รวม  50,000  บาท แยกเป็น 

  

2.2.1  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตั้งจ่ายไว้ 10,000  บาท 

          เพ่ือให้ครูมีเครื่องมือและสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  พร้อมที่จะพัฒนาและนำนวัตกรรมใหม่ๆ  

ที่หลากหลายมาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน พัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  เครื่องเขียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.2 
 

2.2.2   โครงการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียนเทศบาลบ้าน

สามเหลี่ยม      ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 

            เพื่อจ่ายเป็นค่าให้บริการด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม และเพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการติดต่อและระบาดของโรค  โดยมีค่าใช้จ่าย   
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าบำรุงสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยา เครื่องนอนผู้ป่วย (ผ้าปู หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม) ตู้ยา  สื่อให้ความรู้เรื่องยา การปฐมพยาบาล และ
โรคติดต่อ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 

2.2.3   โครงการคณิตคิดเป็น     ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการคณิตคิดเป็น เพ่ือส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสารและเข้าเล่ม ค่าจัดซื้อหนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏใน  
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ  ตั้งจ่ายไว้รวม 90,000  บาท 
 

 2.3.1   โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ   ตั้งจ่ายไว้  60,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมให้นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะ 
และกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่กำหนดให้ในระดับดีขึ้นไปนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพิ่มข้ึน 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าหนังสือ ค่าน้ำมันยานพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิล  
ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.3 

2.3.2   โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)    

ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
และกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่กำหนดให้ในระดับดีขึ้นไปนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าป้ายไวนิล  ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.3 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้         ตั้งจ่ายไว้รวม  872,000 บาท แยกเป็น 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเป็น  

ในศตวรรษที่ 21  ตั้งจ่ายไว้รวม 25,000 บาท แยกเป็น 

 

3.1.1  โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา)      ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทำความดีโดยการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะและสร้างคุณภาพในด้านความ

รับผิดชอบ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันเชื้ อเพลง ค่ายานพาหนะ     
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ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็นกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่า

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

3.1.2  โครงการพัฒนาด้านการคิดอย่างเป็นระบบริเริ่มสร้างสรรค์     ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 

         เพื ่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้เด็กได้เร ียนรู ้ด ้วยตนเองอย่างหลากหลาย และใฝ่เรียนรู ้อย่าง  
ต ่อเน ื ่อง เด ็กได ้ เร ียนร ู ้จากประสบการณ์จร ิง ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิจร ิ ง ม ีท ักษะกระบวนการค ิดและทำงาน 
อย่างเป็นระบบ และให้เด็กสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ 
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องน้ำดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่ ค่าเงิน
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ตั้งจ่ายไว้รวม  247,000  บาท  แยกเป็น 

 

3.2.1  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท 

         เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอและ
พร้อมใช้งานภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนา น้ำหนัก 
และส่วนสูงของนักเรียน ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพและโรคติดต่อของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  เจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ 
หน้ากากอนามัย  เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.2  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น   ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 

           เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านสะกดคำ  
อ่านออกเสียงและรู้ความหมายของคำที่อ่านได้ถูกต้อง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน
ค่าจัดทำเอกสาร ค่าหนังสือแนวข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 
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 3.2.3   โครงการดนตรีสร้างสุข       ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 

       เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 85 คน และมัธยมศึกษา จำนวน 
75 คน เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะ ความสามารถด้านดนตรี ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีสุนทรียภาพโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องดนตรี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จำเป็นและเกี ่ยวข้องกับโครงการ ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.4   โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย     ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนฝึก
ทักษะศิลปะ มีความสนุกสนาน และสามารถนำกิจกรรมของโครงการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระดาษ  ค่าสี   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  
ตั ้งจ่ายจากเง ินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.5  โครงการคลินิกภาษา      ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแก่นักเรียนที่อ่านและเขียนต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ดังนี้  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องเขียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.6   โครงการกีฬาภายในโรงเรียน    ตั้งจ่ายไว้  40,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกกำลังกาย มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าแสดงออก  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าเช่าชุด  ค่าป้ายขบวน  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

       3.2.7  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ (เทศบาล)    ตั้งจ่ายไว้  40,000  บาท 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกกำลังกาย มีความสามัคคีในหมู ่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้า
แสดงออก  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าชุด  ค่าป้ายขบวน  
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ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ที ่จำเป็นและเกี ่ยวข้องกับโครงการ  ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา         
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

        3.2.8  โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ตั้งจ่ายไว้  82,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการ 

สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือวัดผลอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าจ้างเหมาบริการ   
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดซื้อเอกสาร ปถ. ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว 60,000 บาทและเงินดอกผล
ที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 22,000 บาท) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 
3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

            3.2.9  โครงการแนะแนวศึกษาต่อ    ตั้งจ่ายไว้  5,000  บาท 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อ  เพื ่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้
นักเรียนและผู้ปกครองทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่ายานพาหนะเดินทาง  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น
และเกี ่ยวข้องกับโครงการ  ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3.3  สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน    

ตั้งจ่ายไว้รวม   215,000 บาท  แยกเป็น 

 3.3.1  โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม อบรม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้าง
และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลายและเพียงพอ และ
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการที ่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาสื ่อนวัตกรรมตั ้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 
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3.3.2 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6     

ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาทักษะการทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าหนังสือแนว
ข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน สำหรับทำข้อสอบ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

             3.3.3   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีน   ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจีน เพื่อจัดกิจกรรมให้
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของจีนเพื่อเป็นการสืบสาน สร้างสรรค์
วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและจีน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดจีนโบราณ   ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

              3.3.4  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ   ตั้งจ่ายไว้   15,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษจากสื่อและกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้

ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่ายายพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏใน

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

             3.3.5   โครงการทานาบาตะ   ตั้งจ่ายไว้   10,000 บาท 

                       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำความรู้จักกับหนึ่งในเทศกาลสำคัญของประเทศญี่ปุ่น  
ที่มีชื่อว่า “ทานาบาตะ” เพ่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องประเทศญี่ปุ่น นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเพลิดเพลิน
ไปกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องเขียน ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่  ค่าเช่าชุด ค่า
แต่งหน้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 



69 
 

     3.3.6 โครงการบูรณาการระดับปฐมวัย    ตั้งจ่ายไว้   15,000 บาท 

                     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 2-3 บูรณาการเพื่อให้นักเรียนแสดง
ความสามารถและ กล้าแสดงออก เหมาะสมและพัฒนาการตามวัย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้  ค่าน้ำมัน
ยานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ     ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.3 

              3.3.7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬาฟุตบอล    ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 

  เพ ื ่ อจ ่ ายเป ็นค ่าจ ัดก ิจกรรมส ่ง เสร ิมศ ักยภาพด ้านก ีฬาฟ ุตบอล เพ ื ่ อ เสร ิมสร ้าง  
ให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนิสัยรักการออกกำลังกาย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  
มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าน้ำมัน
ยานพาหนะ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561– 2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.3 

        3.3.8  โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส    ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท                      

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ เทคนิค กติกา  หมากฮอส  ส่งเสริมนักเรียนในการเล่น
หมากฮอสโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เพื่อมุ่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านความคิด 
อารมณ์และสติปัญญา เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาหมากฮอส ในระดับต่างๆ โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าสมัครเข้าร่วม
แข่งขัน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.9  โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สื่อการสอนวิชาภาษาจีน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สื่อการสอนวิชาภาษาจีน เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ค่าชุดค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.10 โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์      ตั้งจ่ายไว้   25,000  บาท       

        เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เกิดทักษะ  
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนมีความมั่นใจ สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ และเพื่อเตรียมความ
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พร้อมให้โรงเรียนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การสอบภาษาอังกฤษต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3.3 
 

กลยุทธ์ที่ 3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและนักเรียน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  ตั้งจ่ายไว้รวม  220,000  บาท แยกเป็น 

 

              3.4.1  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องสมุด)  ตั้งจ่ายไว้  30,000  บาท 

   เพื ่อจ ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้น ักเร ียนทุกระดับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
นอกเหนือจากตำราเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เช่น หนังสือ วารสาร ตำราเรียน  
คู่มือครู  หนังสืออ่านเสริม  หนังสือพิมพ์   ชั้นวางหนังสือ  วัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสารทางวิชาการประกอบการเรียน
การสอนสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3.4 
 

              3.4.2   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน    ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ด้านระบบไฟฟ้า ด้านระบบประปา กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาข่ายกั้นแหล่งเรียนรู้แต่ละชนิด รวมไปถึงด้านโครงสร้างประตู หน้าต่างของโรงเรียน ให้สะอาด 
สวยงาม เรียบร้อย ปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน 
สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.3  โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน (กีคอมพิวเตอร์)  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 

                        เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้ผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
และท ักษะการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษที่21 เพ ื ่อให ้คร ูและบ ุคลากรของโรงเร ียนได ้ม ีว ัสด ุคอมพ ิวเตอร์  
เพื่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นรองเมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บอกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ .2561 –2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3.4 
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3.4.4  โครงการพัฒนาความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและทักษะการใช้เทคโนโลยี (ยูทูปเปอร์น้อย)              

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 

       เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความใฝ่รู ้ใฝ่เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ .2561 –2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 
 

กลยุทธ์ที่ 3.5  ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ   ตั้งจ่ายไว้รวม 35,000 

บาท แยกเป็น 

 
   3.5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 

                      เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารทางวิชาการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนงานงบประมาณ  
รายงานการประเมินตนเอง  เครื่องมือประเมินคุณภาพ  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้มีเอกสารวิชาการที่สมบูรณ์  ถูกต้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายไวนิล หมึกเครื่องพิมพ์ ค่าแฟ้มเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 

             3.5.2 โครงการเยี่ยมบ้าน         ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 

                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบดูแลนักเรียนเพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคนและเพื่อให้ครูเยี่ยมบ้าน นักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดทำเอกสารและเข้าเล่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3.5 
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กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน   ตั้งจ่ายไว้รวม 

130,000 บาท แยกเป็น 
 

              3.6.1 โครงการพัฒนาบุคลากร      ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 

                       เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพื่อให้ข้าราชการครูมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
นักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.6 

                3.6.2 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)   ตั้งจ่ายไว้  30,000  บาท 

                        เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้ว ิชาชีพ  (PLC) เพ่ือ
พัฒนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ว ิชาชีพของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ให้ครูสามารถใช้สื ่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน และเพื่อให้ครูร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้   โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน  ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3.6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ตั้งจ่ายไว้รวม 322,435

บาท แยกเป็น 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

ตั้งจ่ายไว้รวม  193,000 บาท 
                        

4.1.1   โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน     ตั้งจ่ายไว้  183,000 บาท 

                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ยากจน ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 57 คน 
อัตราคนละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน 57,000 บาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 42 คน อัตราคน
ละ 3,000 บาท/ปี เป็นเงิน 126,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1 
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4.1.2   โครงการเด็กดีศรีสามเหลี่ยม     ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท 

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมที่เรียนดี มีความ
ประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา โดยจ่ายเป็นทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ๆละ 500 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน ตั้งจ่ายไว้รวม  

126,132 บาท แยกเป็น 
 

   4.2.1  โครงการยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ตั้งจ่ายไว้  47,700  บาท 

                       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพื่อตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ในการ
สอบ O-NET โดยมีรายวิชา คือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา รวมทั้งการ
อำนวยการเรื่องอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนสำหรับวันสอบ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 
 

               4.2.2  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าอินเตอร์เน็ต)  ตั้งจ่ายไว้  

61,632  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน  เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 

               4.2.3  โครงการค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ตั้งจ่ายไว้  16,800  บาท 
เพื ่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน  โดยการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบ

อินเทอร์เน็ตและระบบ Internet : wifi  (7,200)  และระบบ ADSL (9,600) เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากร

และนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า

วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา         (เงินอุดหนุน

ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–2565)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 
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กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการ

วางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล     ตั้งจ่ายไว้รวม 3,210 บาท      

แยกเป็น 
 

             4.3.1    โครงการพัฒนาระบบเว็บไชต์โรงเรียน       ตั้งจ่ายไว้  3,210  บาท 
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ในการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดย
มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆดังนี้ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (web hosting) ค่าโดเมนเนม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง
กับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้รวม 160,000 

บาท แยกเป็น 

 

กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตั้งจ่ายไว้รวม 110,000 บาท แยกเป็น 
 

               5.1.1  โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพื่อพ่อ         ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
                        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหลักสูตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน
ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ในชั้นเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และตระหนัก
ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูในด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์      ค่า
จัดทำป้ายไวนิล ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์
และเคร ื ่องเข ียน  ค ่าอาหาร ค่าอาหารว ่างและเคร ื ่องดื ่ม และค่าใช ้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป ็นและเกี ่ยวข ้อง  
กับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 
 

              5.1.2  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ         ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 

                       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร์  โดยการ
จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดทำสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน ตามนโยบายเทศบาลนครขอนแก่นเกี่ยวกับ 
Low Carbon City  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  รู้บทบาทหน้าที่ และมีทักษะการเป็นผู้นำ เสริมสร้าง
ความเข้าใจและทำงานร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนต่อการวางแผนการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
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ส่งเสริมการลดมลพิษในอากาศ  สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมของนักเรียน  และเป็นผู้นำ ในการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี ่ยวข้องกับโครงการ ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

             5.1.3  โครงการวันไหว้ครู         ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 

                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของ
ครู-อาจารย์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามในสถาบันการศึกษา   
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์แต่งกายนักแสดง ค่าบำรุงสถานที่         ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 
5.1 

             5.1.4  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 

                      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื ่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมให้นักเรียน  โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าบำรุงสถานที่ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและ

เข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรม

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

 

กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม  และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ                                  

ตั้งจ่ายไว้รวม 50,000 บาท 

  

            5.2.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 

                เพื ่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับบร ิบท  
ทางสังคมยุคปัจจุบัน เป็นเวลา 2 วัน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ค่าเครื่องเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา ตั้งจ่ายไว้รวม 6,702,748 บาท   

แยกเป็น 

 

กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได้ ตั้งจ่ายไว้รวม  232,093 บาท 

 

       6.1.1  โครงการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียน      ตั้งจ่ายไว้ 30,093 บาท 

                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
แผน 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เป็นเวลา 2 วัน  และค่าจัดทำเอกสารต่างๆ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสารให้กับงานแผนงานโรงเรียน ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินราย
หัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1 

6.1.2  โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน)  ตั้งจ่ายไว้ 

150,000 บาท 

                 เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืบริหารนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 
6  
กลยุทธ์ที่ 6.1 

6.1.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา  ตั้งจ่ายไว้ 32,000 บาท                
        เพื่อใช้ในการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารให้เพียงพอต่อความต้องการในการบริหารจัด

การศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมี

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 

ที่ 6.1 

 

 



77 
 

6.1.4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศกึษา (งานบริการโรงเรียน)  ตั้งจ่ายไว้ 

20,000 บาท                

        เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา (งานบริการโรงเรียน)  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินราย
หัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1 
 

กลยุทธ์ที ่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ตั้งจ่ายไว้รวม 4,463,455 บาท แยกเป็น 

 

6.2.1   โครงการรักษ์ไทย    ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอนุรักษ ์

และตระหนักถึงความเป็นไทย และมีความรักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นอนุบาล 
2 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าชุด  ค่า
แต่งหน้า - ทำผม  ค่ารางวัลการประกวดเขียนเรียงความ ประกวดคัดลายมือ ประกวดการแต่งกายตัวละครใน
วรรณคดี ประกวดร้องเพลง ฯลฯ  ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.2   โครงการอาหารกลางวัน    ตั้งจ่ายไว้ 1,828,000 บาท               

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์
ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.3   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)                       

ตั้งจ่ายไว้  398,840  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 นักเรียนระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีที่  1-6 และมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี ่ยม ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้

สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 

ที่ 6.2 
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6.2.4  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)  ตั้งจ่ายไว้  688,350 บาท 

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

6.2.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ตั้งจ่ายไว้ 359,665 บาท 

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

6.2.6 โครงการค่าสาธารณูปโภค   ตั้งจ่ายไว้ 843,600 บาท 

                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ ที่จำเป็นของโรงเรียน  เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที เกิดผลดีต่อนักเรียน บุคลากร สถานศึกษา  และชุมชน 
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  
         -  ค่าไฟฟ้า ตั้งจ่ายไว้ 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

         -  ค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  

         -  ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งจ่ายไว้ 3,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 

ที่ 6.2 

6.2.7  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน      ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 1,858  

คน เพื่อให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมและเข้าใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัด
ตกแต่งสถานที่  ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
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6.2.8 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศกึษา (จัดซื้อวัสดุการศึกษา)                                       
ตั้งจ่ายไว้  210,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำ 
ด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด สื่อการสอน วัสดุฝึกงาน คู่มือหนังสือ 
วารสาร ตำราเรียน เอกสารทางวิชาการประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงิน
รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.9 โครงการพัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงเพื่อการเรียนการสอน   ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท 
เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงเพื่อการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุง

ระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.10 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว)  
ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (งานบ้าน
งานครัว) เพ่ือให้โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำอาหารและให้นักเรียนได้บริโภคอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น กระติกน้ำ
ร้อน แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น  ไม้ขนไก่ ถังขยะ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่นน้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น กระดาษ
ชำระ เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา น้ำ
จืดที่ซื้อจากเอกชน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.11  โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมี   
ทัศนยีภาพที่ดีและรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อชำระทำความ
สะอาดสิ่งปฏิกูลภายในโรงเรียน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
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กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพื้นที่ ตั้งจ่ายไว้รวม  38,000  บาท แยกเป็น 

 

                 6.3.1  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งจ่ายไว้  38,000 บาท 

                        เพื่อจ่ายเป็นค่าให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าที่  
ของตนเองต่อสถานศึกษา เพื่อเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา  และเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือและป้องกัน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของโรงเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (ประธานกรรมการ 750 
บาท/ครั้ง คณะกรรมการ จำนวน 12 คน ๆ ละ 600 บาท/ครั้ง) ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–
2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.3 
 

กลยุทธ์ที่ 6.4  ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญกำลังใจ

และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ตั้งจ่ายไว้รวม 1,969,200 บาท แยกเป็น 

 

                  6.4.1 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตั้งจ่ายไว้ 259,200 บาท  

                           เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ้างเหมาบร ิการบ ุคคล(ชาวต่างชาต ิ) ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อทำการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 1 คน  
โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  รายเดือนๆ ละ 21,600 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  สามารถสื่อสาร
ได้ในระดับหนึ่งและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
          

                  6.4.2 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท                            
                        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครู/ผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาจีน 
เพื่อทำการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ราย
เดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานทางภาษา
อย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาจีนของครูในโรงเรียน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
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                  6.4.3 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท                       
                          เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ้างเหมาบร ิการครู /ผ ู ้ม ีประสบการณ์/ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการสอน 
วิชาภาษาญี่ปุ่น เพ่ือทำการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
พื้นฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ ่น  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและ
พัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นของครูในโรงเรียน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
 

                 6.4.4  โครงการจัดการเรียนการสอน (วิชาวิทยาศาสตร์)     ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 

                          เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครู/ ผู ้มีประสบการณ์/ ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อทำการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 1 คน  โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะพื้นฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารได้ในระดับ
หนึ่งและพัฒนาทักษะวิชาวิทยาศาสตร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 

                 6.4.5  โครงการจัดการเรียนการสอนกีฬา (กรีฑา)      ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 

                           เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ้างเหมาบร ิการครู /ผู ้ม ีประสบการณ์/ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการสอน 
วิชากรีฑา เพ่ือทำการสอนวิชาพละศึกษา (กรีฑา) ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 1 คน  โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะพื้นฐานด้านสมรรถนะอย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาพละศึกษา (กรีฑา)  และพัฒนาทักษะ
วิชาพละศึกษา (กรีฑา)  ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
 

                6.4.6 โครงการจัดการเรียนการสอนกีฬา (ฟุตบอล)       ตั้งจ่ายไว้ 90,000 บาท 

                         เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครู/ผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาพละศึกษา 
(ฟุตบอล) เพ่ือทำการสอนวิชาพละศึกษา (ฟุตบอล)ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 1 คน  โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จำนวน 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะพื้นฐานด้านสมรรถนะอย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาพละศึกษา (ฟุตบอล) และพัฒนาทักษะ
วิชาพละศึกษา (ฟุตบอล) ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
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                6.4.7  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน (ปฐมวัย)    ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท 

                          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครู/ผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัย 
เพื่อทำการสอนด้านการสอนเด็กปฐมวัย  ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
พื้นฐานด้านสมรรถนะอย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีต่อการสอนเด็กปฐมวัย  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและ
พัฒนาทักษะด้านการสอนเด็กปฐมวัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 

                 6.4.8   โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา (จ้างเหมางานสอนวิชาพลศึกษา)   

ตั้งจ่ายไว้  180,000 บาท     

                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนพละศึกษาและเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
วอลเลย์บอลในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 1 คน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน เดือนละ 
15,000 บาท/คน/เดือน   สำหรับทดแทนอัตรากำลังในรายวิชาพละศึกษาและผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลที่ขาด
แคลน สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามวิชาและได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
กีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นเลิศและมีทักษะความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
 
 



1 ครูกนกลดา  วรรณการคูณ 1 โครงการเย่ียมบ้าน 5,000        71

2 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม (จิตอาสา) 15,000      64

2 ครูกมลกัลย์  สตารัตน์ 3 โครงการยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) 47,700      73

ครูรัตนา   สุดหลักทอง 4 โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาญ่ีปุ่น) 360,000     81

3 ครูกัญจนา  จันทะไพร 5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องสมุด) 30,000      70

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 50,000      75

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 20,000      59

ครูกัญจนา / ครูมลฤดี 8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา               

(ค่าหนังสือเรียน) 688,350     78

4 ครูกัญญาณัฐ  เมฆพายัพ 9 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 183,000     72

5 ครูแก้วตา  โคตรงาม 10 โครงการจัดการเรียนการสอนกีฬา (กรีฑา) 180,000     81

11 โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์) 180,000     83

12 โครงการจัดการเรียนการสอนกีฬา (ฟุตบอล) 90,000      81

13 โครงการพัฒนาบุคลากร 100,000     72

14 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา (จ้างเหมา

งานสอนวิชาพลศึกษา) 180,000     82

6 ครูจิรยุทธ์  หล่อยดา 15 โครงการทวิศึกษา 50,000      60

16 โครงการเตรียมความรู้สู่ทักษะอาชีพ 20,000      61

17 โครงการพัฒนาระบบเคร่ืองขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอน 15,000      79

18 โครงการสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา 100,000     61

7 ครูจุฑารัตน์  จันโทริ 19 โครงการคณิตคิดเป็น 10,000      63

8 ครูจุฬารัตน์  แก้วเรือง    ครู

รัตนา  สุดหลักทอง

20 โครงการทานาบาตะ 10,000      68

9 ครูจุฬารัตน์  เหมือนพันธ์ 21 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน (ปฐมวัย) 360,000     82

22 โครงการบูรณาการระดับปฐมวัย 15,000      69

10 ครูฉวี  บรรดาศักด์ิ 23 โครงการร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 50,000      59

24 โครงการสามเหล่ียมพอเพียงเพ่ือพ่อ 30,000      74

11 ครูฉวีวรรณ  ธรรมแสง 25 โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 25,000      69

26 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 259,200     80

12 ครูชมพูนุท  โนนทวงษ์ 27 โครงการพัฒนาความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและทักษะการใช้เทคโนโลยี 

(ยูทูปเปอร์น้อย) 10,000      71

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ท่ี ช่ือ-สกุล จ านวน ช่ือโครงการ
จัดสรร

งบประมาณ
หน้า หมายเหตุ

ก



โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ท่ี ช่ือ-สกุล จ านวน ช่ือโครงการ
จัดสรร

งบประมาณ
หน้า หมายเหตุ

ก

28 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 30,000      72

29 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 10,000      63

30 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 60,000      74

31 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 30,000      71

14 ครูณัฐารัชต์ เดโชสวัสด์ิเพชร 32 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 10,000      78

15 ครูเดือนเพ็ญ  ศรีวงษ์ 33 โครงการพัฒนาด้านการคิดอย่างเป็นระบบริเร่ิมสร้างสรรค์ 10,000      65

16 ครูทองใส  ค ามี 34 โครงการคลินิกภาษา 10,000      66

17 ครูธนาภา  พิศนุย 35 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5,000        55

36 โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา         

(ป.1. - ป.3) 10,000      56

18 ครูนิธิศ  กิจขุนทด 37 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 150,000     70

38 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬาฟุตบอล 30,000      69

19 ครูนิลพงษ์  เอกพันธ์ุ 39 โครงการปฐมนิเทศ 5,000        56

40 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อิเล็คทรอนิกส์ (ค่าอินเทอร์เน็ต) 61,632      73

41 โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (ระดับ ม.1 - ม.3) 70,000      57

42 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 53,460      59

43 โครงการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 20,000      79

44 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 5,000        68

45 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 84,000      62

20 ครูบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี 46 โครงการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 80,000      63

47 โครงการกีฬาภายในโรงเรียน 40,000      66

48 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ (เทศบาล) 40,000      66

21 ครูประภัสสร ธรรมวงษ์ 49 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ 25,000      58

50 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ 8,000        60

51 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา        

     (งานบริการโรงเรียน) 20,000      77

52 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา        

      (ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว) 70,000      79

22 ครูประภาลักษณ์  ตระกูลเสนาธง 53 โครงการปฐมพยาบาลข้ันพ้ืนฐานและป้องกันโรคติดต่อภายใน

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 30,000      63

13 ครูณัฏฐนันท์  นิภาธรกวินศิริ



โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ท่ี ช่ือ-สกุล จ านวน ช่ือโครงการ
จัดสรร

งบประมาณ
หน้า หมายเหตุ

ก

24 ครูปาณิสรา  ศรีประมาณ 54 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                

(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 398,840     77

55 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                

(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 359,665     78

56 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ 15,000      68

57 โครงการดนตรีสร้างสุข 25,000      66

25 ครูภัทรานิษฐ์    นาสินพร้อม 58 โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 82,000      67

59 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรี (วง

โยธวาทิต) 20,000      62

60 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 20,000      61

27 ครูมนัสชนก  กะไรยะ 61 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000      57

62 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 60,000      64

63 โครงการรักษ์ไทย 20,000      77

64 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 20,000      68

29 ครูมะลิกา  ไชยปรีชา 65 โครงการกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ 40,000      60

30 ครูรัตนาภรณ์    จ ารัสภูมิ 66 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

(จัดซ้ือวัสดุการศึกษา)
210,000     79

67 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 38,000      80

31 ครูวันดี     ประแดงปุย 68 โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา 5,000        56

32 ครูวิชุดา  ศรีจันทร์ 69 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 5,000        65

70 โครงการวันไหว้ครู 10,000      75

33 นายวิทพงษ์  สีสุนาม 71 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีน 10,000      68

34 นางวิลาวัณย์  สีละพัฒน์ 72 โครงการวันแม่แห่งชาติ 10,000      56

73 โครงการอาหารกลางวัน 1,828,000  77

35 นายวิไล  พลเสนา 74 โครงการพัฒนาทักษะเซปักตะกร้อสู่เวทีการแข่งขัน 40,000      61

75 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 360,000     80

76 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬาเซปักตระกร้อ 84,000      62

36 ครูศศิธร  เข่ือนแก้ว 77 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 30,000      65

78 โครงการพัฒนาระบบการบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสถานศึกษา 32,000      76

28 ครูมลฤดี  ศรีบุญเรือง

24 ครูพินิจ  โคตรงาม

26 ครูมงคล  เสมเหลา



โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ท่ี ช่ือ-สกุล จ านวน ช่ือโครงการ
จัดสรร

งบประมาณ
หน้า หมายเหตุ

ก

79 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

(จัดซ้ือวัสดุส านักงาน) 150,000     76

80 โครงการเด็กดีศรีสามเหล่ียม 10,000      73

37 ครูศุภกานต์  จันทะสอน 81 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส่ือการสอนวิชาภาษาจีน 30,000      69

38 ครูสาธนี     ภูสนาม 82 โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน 10,000      58

83 โครงการปัจฉิมนิเทศ 20,000      55

39 ครูสุธิสา  มณีวงศ์ 84 โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา         

 (ป.4 - ป.6) 60,000      57

85 โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 20,000      67

86 โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน (Project 

Based Learning) 30,000      64

40 ครูสุภัสสร  รุนรักษา 87 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน (จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์) 30,000      70

41 ครูแสนพล  จันทะภา 88 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส 40,000      69

89 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 15,000      58

42 นายอนุรุท  พรมมี 90 โครงการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียน 30,093      76

91 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน 3,210        74

43 นายอ านวย     ใดจ๋ิว 92 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10,000      75

93 โครงการค่าสาธารณูปโภค 843,600     78

94 โครงการค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800      73

95 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา 50,000      60

44 นางสาวอุไรรัตน์  นุริตานนท์ 96 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย 10,000      66

               รวม 96 เป็นเงิน 9,161,550
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รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
ครั้งที่ 3/ 2564 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. 

ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 

 
ประธานที่ประชุม    นางเยาวนา   นิลคูหา 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.  นางเยาวนา    นิลคูหา    ประธานกรรมการสถานศึกษา 

  2.  นายสมพงษ ์   สังข์สัมฤทธิ์  รองประธานกรรมการสถานศึกษา 
3. พระอธิการสุพัตร       ฐิติวังโส   กรรมการสถานศึกษา 
4. นางอาภา    พรหมราษฎร์  กรรมการสถานศึกษา 
5. นางละมุล    รัตนธรรมวัฒน์  กรรมการสถานศึกษา 

 6.  นายประภาส   ศรีจันทร์  กรรมการสถานศึกษา 
 7.  นางพวงเพชร   คงเจริญกุล  กรรมการสถานศึกษา 
 8.  นายประภาส  ศรีจันทร์  กรรมการสถานศึกษา   

9.  นายเมษยน    เพ็ญธิสาร  กรรมการสถานศึกษา 
10. นายบุญธรรม    โบราณมูล  เลขานุการ 
11. นางรัตนาภรณ์    จำรัสภูมิ   ผู้แทนครู  
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นางอรวรรณ   แซ่ลี้   กรรมการสถานศึกษา 
2.  นายอภิโชค    ประเสริฐรุ่งเรือง  กรรมการสถานศึกษา 
3. นายสิทธิศักดิ ์  มุ่งสุดใจ     กรรมการสถานศึกษา 

 4. นายวิไล     พลเสนา   กรรมการสถานศึกษา 
 

2. คณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายกมลพงษ ์  ทองดีนอก  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2. นายอนุวัตร     เจือจันทร์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
3. นางศศิธร    เขื่อนแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบุคคลและบริหารทั่วไป 
4. นางรัตนาภรณ์    จำรัสภูมิ   หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
5. นางกัญจนา  จันทะไพร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา 
6. นางสาวมลฤด ี ศรีบุญเรือง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา 
7. นายแสนพล    จันทภา   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ข 
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8. นายอนุรุท    พรมมี   หัวหน้างานแผนงานและโครงการ 
9. นางสาวกมลกัลย์   สตารัตน์   คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
10. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ  หัวหน้างานการเงิน 

     11. นายอำนวย    ใดจิ๋ว   หัวหน้างานพัสดุ     
12. นายพินิจ  โคตรงงาม  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

  
เริ่มประชุม 10:00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
 นางเยาวนา นิลคูหา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
 

การพิจารณาแผนงบประมาณปี 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมที่จะนำเข้าไปสู่เทศบาลนครขอนแก่น  
เพ่ือพิจารณาโครงการต่างๆ นี้จะเป็นอีกรอบหนึ่ง เข้าไปในแผนพัฒนาของโรงเรียนและจะเข้าไปสู่กระบวนการอ่ืนๆ 
เราจะเข้าสู่กระบวนการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จะให้ทางโรงเรียนเป็นผู้นำเสนอใน
โครงการต่าง ๆ ที่ได้ส่งเอกสารมาให้ทุกท่าน ขอเชิญท่านรองทั้งสองท่านนำเสนอและคณะครูนำเสนอตามวาระ  
วันนี้ สท.อภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง ติดภารกิจท่านจึงได้ฝากคำถามเข้าที่ประชุมคือ  
  1) เหตุใดจึงถึงต้องการเงินและสามารถกันได้ทันไหมและต้องเข้าสภาหรือไม่ 
  2) ให้โรงเรียนหรือเจ้าของโครงการอธิบายการใช้จ่ายเงินในโครงการที่ได้รับโอน จากเทศบาล  
เช่น โครงการจ้างครู โครงการประเพณี ในกรณีประเพณีถ้าไม่มีการจัดทำเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19  
หรือเหตุ โรงเรียนดำเนินการอย่างไรกับโครงการนั้นๆ 
 

- รับรองการประชุมครั้งที่ 2/2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องขออนุมัติเก็บเงินไว้เบิกตัดปี 
นายกมลพงษ์ ทองดีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้ง 
 

 2.1 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน (กรณีมีคู่สัญญา) 
 

 เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านวันนี้โรงเรียนมีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะท่านกรรมการในการ
ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระสองเรื่องด้วยกันนั่นก็คือการกันงบประมาณการเงินปี  2564 ที่มีความผูกพันของการใช้
งบประมาณที่เราจำเป็นต้องการเงินไว้ ขอให้ท่านคณะกรรมการอนุมัตินั่นก็คือเรื่องของแผนงบประมาณปี 2565 ซึ่ง
เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาและท่านผู้อำนวยการ
จะทำการประกาศใช้โดยไม่ต้องส่งเข้าไปทางเทศบาลเราก็จะสามารถใช้แผนงบประมาณนี้ได้ และเรื่องที่จะแจ้งให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบก็คือเรื่องเงิน 2,000 บาท ที่ทางรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยานักเรียนและผู้ปกครอง
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ในตอนนี้ได้ทราบจากครูประจำชั้นว่าเงิน 2,000 บาท ได้ทยอยโอนให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการโอน
ผ่านจากท้องถิ่นจังหวัดเข้าไปยังบัญชีผู้ปกครองโดยตรงไม่ได้มีการผ่านโรงเรียน จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบ ต่อไปเป็นการ
ขออนุมัติในการกันเงิน ซึ่งมีทั้งหมด 9 โครงการเป็นงบประมาณของปี 2564 ซึ่งเรายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
ระเบียบก็จะสามารถที่จะการเงินได้อีกหนึ่งปีงบประมาณ ถ้าเราไม่กันเงินไว้โครงการต่าง ๆ ก็จะปัดตกไปโดยการกัน
เงินมีทั้งหมดสองแบบ คือ 1) โครงการที่มีคู่สัญญา  2) โครงการที่ไม่มีคู่สัญญา การกันเงินโดยระเบียบถ้าเป็นเงินของ
เทศบาลจะต้องผ่านทางสภาเทศบาลเพ่ือขอกันเงินแต่พอมาถึงโรงเรียนเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปถึงสภาเทศบาลเรา
สามารถผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประชุมและฎีกาเพ่ือเข้าไปเสนอท่านนายกเทศมนตรีเพ่ือ
ขอการอนุมัติการกันเงินในลำดับต่อไป 
 

       2.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (โต๊ะ- เก้าอ้ี) งบประมาณทั้งหมด 
195,000 บาท ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญาคือบริษัทเมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด 
      2.1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล) 
งบประมาณท้ังหมด 391,000 บาท ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญาคือบริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม
จำกัด  
  
คุณครูรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ แจ้ง 
 2.2 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน (กรณีมีไม่มีคู่สัญญา) 
 ในเบื้องต้นทางท่านรองกมลพงษ์ ทองดีนอกได้ชี้แจงไปในเบื้องต้นแล้วว่าด้วยโครงการของการกันเงินของ
โรงเรียนซึ่งเราจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กลั่นกรองตรวจสอบการกันเงินของโรงเรียน  ซึ่งการกันเงินไม่ต้อง
เข้าสภา มีหนังสือสั่งการจากทางเทศบาลชี้แจงมาว่าขอให้เราผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนและทำ
บันทึกการประชุมนำเสนอไปที่นายกเทศมนตรี นี่คือกระบวนการการกันเงินของทางโรงเรียน ในส่วนของโครงการงาน
ประเพณีจะให้ทางคุณครูปาณิสรา ศรีประมาณ หัวหน้าฝ่ายการเงินเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของการกันเงินโครงการทั้งหมด
มี 9 โครงการที่เราขอยื่นเรื่องกันเงิน มีสองประเภทคือกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน (กรณีมีคู่สัญญา)และกันเงิน
ไว้เบิกตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน (กรณีมีไม่มีคู่สัญญา) โดยจะขอชี้แจงโครงการต่อจากท่านรองกมลพงษ์ คือ 
 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานจัดเก็บเอกสาร งบประมาณ 180,000 บาท 

วิธีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญาคืออินเทรนด์ลิฟวิ่งมอลล์  
2) โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย งบประมาณ 175,000 บาท 

วิธีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างการดำเนินการหาคู่สัญญา โครงการเดียวที่ยังไม่มีบริษัท 
มาเป็นคู่สัญญาเนื่องจากเป็นงบประมาณท่ีทางสำนักการช่างได้ตั้งเอาไว้มีราคาค่อนข้างต่ำ  

3) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรีวงโยธวาทิต งบประมาณ 307,800 บาท 
วิธีการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก คือบริษัทขอนแก่นมาราธอน 

4) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน)   
งบประมาณ 527,000 บาท วิธีการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  คู่สัญญาคือบริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรมจำกัด 
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5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียน(ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) 
งบประมาณ 518,400 บาท วิธีการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก คู่สัญญาคือสง่าเซอร์วิส 

6) โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในโรงเรียนงบประมาณท้ังหมด 950,000 บาท วิธีการจัดซื้อโดยวิธคีัดเลือก ซ่ึง
บริษัทที่เข้ามาให้พิจารณาตามระเบียบ 3 ราย ณ ตอนนี้เรายังไม่ชัดเจนว่าจะได้บริษัทไหนตอนนี้อยู่ในขั้นตอน
การดำเนินงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่  

7) โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 2 เป็นเงินงบประมาณท้ังหมด 1,760,000 บาท วิธีการจัดซื้อโดย
วิธีคัดเลือก ลำดับต่อไปขออนุญาตให้ฝ่ายการเงินชี้แจงเรื่องการดำเนินการโครงการประเพณีว่าจะดำเนินการ
อย่างไรบ้าง 

 
คุณครูปาณิสรา ศรีประมาณ แจ้ง  
 เรียนท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านนะคะ จากประเด็นคำถามที่ท่าน สท.ฝากมาก็คือ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรจากเทศบาลโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ทางเทศบาล
ระบุมาชัดเจนว่าเป็นโครงการอะไรในปีที่แล้วจะมีทั้งหมด 10 โครงการจะเป็นโครงการที่เค้าเรียกว่าเงิน โอนหักตัดส่ง 
ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถเอาไปทำโครงการอื่นได้นอกจากจุดประสงค์ท่ีทางเทศบาลให้มาซึ่งมีโครงการดังต่อไปนี้  
1) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จัดสรรเงินมาให้จ้างครูภาษาอังกฤษ 

2)  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน จัดสรรเงินมาให้จ้างครูภาษาจีน 
3)  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น จัดสรรเงินมาให้จ้างครูภาษาญี่ปุ่น 
4)  โครงการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา จัดสรรเงินมาให้จ้างครูพละ 
5)  โครงการสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา 100,000 บาท 
6)  โครงการมหัศจรรย์พรรณไม้ 20,000 บาทได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  
7) โครงการประเพณีออกพรรษาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทางเทศบาลจึงไม่ได้จัดสรรเงิน

ส่วนนี้ให้ทางโรงเรียน  
8)  โครงการวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ทางเทศบาลจึงไม่ได้จัดสรรเงินส่วนนี้ให้

ทางโรงเรียน  
9)  โครงการเส้นทางสายรุ้งเป็นงบประมาณท่ีใช้เบิกเงินค่าน้ำมันพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ และในปีนี้

ได้ไปบ้างบางแห่งเพราะเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 การดำเนินการของเงินในส่วนนี้จึงยังไม่หมด           
ส่วนของงบประมาณนี้จะไปเป็นเงินสะสมของโรงเรียน ประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  

10) ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท ์ 
   

ทั้งหมดนี้คือ 10 โครงการที่เทศบาลตั้งงบประมาณและได้ทำการจัดสรรโอนเงินมายังโรงเรียนดำเนินการแล้ว
เสร็จทุกโครงการในลำดับต่อไปทางฝ่ายพัสดุจะอธิบายชี้แจงเรื่องของการดำเนินการโครงการที่ใช้เงินสะสมโรงเรียนแต่
ละโครงการ  
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นายบูชิต เพียสุพรรณ ผจง.พัสดุ แจ้ง 

 1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา(โต๊ะ เก้าอี)้ กรณีมีคู่สัญญา ขณะนี้
ทางบริษัทได้ส่งเอกสารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งมาทำสัญญา  
 2) โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ) งบประมาณท้ังหมด 
391,000 บาทใช้วิธีการดำเนินการเฉพาะเจาะจง คู่สัญญาคือบริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรมจำกัด ขณะนี้ทางบริษัท
ได้ส่งเอกสารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งมาทำสัญญา 
 3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานจัดเก็บเอกสารงบประมาณทั้งหมดคือ 180,000 บาทใช้วิธีการ
เฉพาะเจาะจงคู่สัญญาคืออินเทรนด์ลิฟวิ่งมอลล์  ขณะนี้ทำหนังสือแจ้งทำสัญญาเรียบร้อยแล้วเหลือข้ันตอนทางร้าน
นำเอกสารแนบเพ่ือทำสัญญา  
 4) โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน)  
งบประมาณท้ังหมดคือ 527,000 บาทใช้วิธีการคัดเลือก  คู่สัญญาคือบริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรมจำกัด ขณะนี้ทำ
หนังสือแจ้งทำสัญญาเรียบร้อยแลว้เหลือขั้นตอนทางร้านนำเอกสารแนบเพ่ือทำสัญญา  
 5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียน(ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)งบประมาณท้ังหมด 
518,400 บาทใช้วิธีการคัดเลือก คู่สัญญาคือสง่าเซอร์วิสขณะนี้ทำหนังสือแจ้งทำสัญญาเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอน
ทางร้านนำเอกสารแนบ เพ่ือทำสัญญา  
 6) โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในโรงเรียนงบประมาณท้ังหมด 950,000 บาทวิธีการคัดเลือก ซึ่งบริษัทที่เข้า
มาให้พิจารณาตามระเบียบสามบริษัท ซ่ึง ณ ตอนนี้เรายังไม่ชัดเจนว่าจะได้บริษัทไหนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ
ดำเนินงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่  
 7) โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้นสองงบประมาณทั้งหมด 1,760,000 บาทใช้วิธีการคัดเลือก 
ตามจริงจะต้องใช้การจัดจ้างโดยวิธีประกาศประกวดราคา e-bidding ทางพัสดุได้ดำเนินการด้วยวิธีประกาศประกวด
ราคา e- bidding แล้วถึงข้ันตอนเสนอนายก (ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกในช่วงนั้น ๆ ต่อมามีหนังสือสั่งการ
ด่วนที่สุดที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2564  จึงส่งผลให้ข้ันตอนเปลี่ยนวิธีการดำเนินการเปลี่ยน 
(เปลี่ยนเป็นคัดเลือกจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs) จึงทำให้ต้องดำเนินการใหม่ตั้งแต่
ขออนุมัติซื้อ/จ้างเป็นต้นมาจึงทำให้ล่าช้า ระยะเวลาประมาณการราคากลางซ่อมแซม ก่อสร้าง จากสน.การช่างจะมี
ระยะเวลากำหนดไว้ 30 วัน หลังจากครบ 30 วัน จะต้องขอให้ สน.การช่างประมาณการราคาให้ใหม่ 
 8) โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายงบประมาณท้ังหมด 175,000 บาทวิธีการ
เฉพาะเจาะจงอยู่ระหว่างการดำเนินการหาคู่สัญญา โครงการเดียวที่ยังไม่มีบริษัทมาเป็นคู่สัญญาเนื่องจากเป็น
งบประมาณท่ีทางสำนักการช่างได้ตั้งเอาไว้มีราคาค่อนข้างต่ำ เลยไม่มีผลกำไรต่อผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการ
หลายรายไม่มีการยื่นข้อเสนอ เนื่องจากผู้ประกอบการแจ้งว่าราคาประมาณการต่ำเกินไป  
 9) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรีวงโยธวาทิตงบประมาณทั้งหมด 307,800 บาท 
วิธีการเฉพาะเจาะจง คือบริษัทขอนแก่นมาราธอน ขณะนี้กำลังพิจารณาราคากลางทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ของดนตรีทั้ง 7 รายการเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศราคาที่บริษัทเสนอมาเราต้องให้ทางร้านขอเสนอราคา
จากการนำเข้าและต้องตรวจสืบราคาตามท้องตลาดเพ่ือเทียบราคาอย่างน้อย 3 ราย เพ่ือใช้เป็นราคากลางในการ
ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ 
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นางเยาวนา นิลคูหา ประธานกรรมการสถานศึกษา เสนอ 

 จากทางที่ท่านสท.ได้ฝากคำถามมาว่าสามารถการเงินได้ทันหรือไม่ตรงนี้ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง 
  
นายกมลพงษ์ ทองดีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้ง 
 

เงินที ่เรากันเงินสะสมของทางโรงเรียนทั ้งหมด 9 โครงการตามระเบียบเราสามารถการเงินได้อีกหนึ่ง
ปีงบประมาณนี่คือเงินสะสมของปีงบประมาณ 2564 ได้ถึงปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบ ทีนี้วิธีการกันเงินก็คือ 
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ทางโรงเรียนก็จะทำรายงานในการประชุมและทำฎีกาเข้าไป
ยังเทศบาลเพื ่อจะเสนอต่อท่านนายกเทศมนตรีในการพิจารณาอนุมัติกันเงิน  ท่านนายกเทศมนตรีก็จะทำการ 
พิจารณาอนุมัติลงนามหลังจากนั้นเราสามารถใช้เงินสะสมที่เรากันไว้ไปใช้ต่อ ในปีงบประมาณ 2565 ได้และจะต้อง
ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกันยายนซึ่งระยะเวลาจากวันนี้ไปผมคิดว่าจะดำเนินการทันเวลา  เพราะเราไม่
ต้องเข้าสภาเทศบาลเราสามารถเสนอต่อท่านนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเงิน ต้องขออนุญาตท่านประธาน 
และคณะในการขอมต ิ 

 
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนสามารถกันเงินไว้ในการใช้งบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
คุณครูอนุรุท พรมมี แจ้ง 
 4.1 พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

งานประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมได้ดำเนินการขั้นตอนดังต่อไปนี้ในวันที่  7 
มิถุนายน 2564 การประชุมประจำเดือนฝ่ายบริหารได้ให้คณะครูและบุคลากรทุกคน เพื่อที่จะพูดคุยถึงปัญหาหา
แนวทางพัฒนาและได้แจ้งให้เสนอโครงการเพื่อของบประมาณประจำปี  2565 และคณะคุณครู ให้ทำการเสนอ
โครงการขึ้นมารวมโครงการได้ 67 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,246,790 บาทจากนั้นขั้นตอนต่อมา โรงเรียนได้ทำ
การจัดการประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนจำนวน 24 คนเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณและตรวจสอบโครงการที่จะ
บรรจุในแผนประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งจะเป็นโครงการที่จะมานำเสนอ
แก่คณะกรรมการในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 95 โครงการ รวมทั้งเงินรายได้สะสมซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบพิจารณาใน
การประชุมครั้งที่แล้วจำนวน 4 โครงการ จึงทำให้มีโครงการทั้งสิ ้น 99 โครงการ ซึ่งประมาณการรายรับทั ้งสิ้น 
9,129,550 บาทแยกเป็น 4 ฝ่าย  

1) ฝ่ายบุคคลจำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 2,069,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.67%  
2) ฝ่ายวิชาการจำนวน 45 โครงการ งบประมาณ 2,117,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.19%  
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3) ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจำนวนโครงการ 31 โครงการ งบประมาณ 1,254,763 บาทคิดเป็นร้อยละ 13.74% 
4) และงบประมาณจำนวนโครงการ 10 โครงการงบประมาณ 4,376,887 บาทคิดเป็นร้อยละ 40.40%  
โครงการด้านกีฬาได้มีงบประมาณจัดสรรจากเงินรายหัวและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นโครงการด้านกีฬา 

398,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของงบประมาณท้ังสิ้นทั้งนี้ยังไม่รวมงบประมาณที่เป็นค่าจ้างเหมาของครูพละซึ่งมี
อยู่ 2 อัตราถ้ารวมโครงการจ้างเหมาครูพละ ปริมาณร้อยละตรงนี้ก็จะเป็นประมาณ 9.26% ของงบประมาณทั้งหมด
ของโรงเรียน โครงการด้านกีฬาที่ได้จัดสรรในปีนี้มีทั้งสิ้น 7 โครงการ  
 
คุณครูกมลกัลย์ สตารัตน์ แจ้ง 
 

 ในงบประมาณป ี2565 มีโครงการทั้งสิ้น 99 โครงการซึ่งประกอบไปด้วย โดยจะพิจารณาทีละ 10 โครงการ
เพ่ือขอมติในที่ประชุม โครงการที่ 1 จากตารางที่นำเสนอจะเป็นการเปรียบเทียบโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการเปรียบเทียบว่าเพ่ิมหรือลดเท่าไหร่ 

1) โครงการเยี่ยมบ้าน งบประมาณ 5000 บาท  
2) โครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา งบประมาณ 15,000 บาท  
3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลทดสอบระดับชาติ  (O-NET) งบประมาณ 47,700 บาท เพ่ิมข้ึนจำนวน   

700 บาท  
4) โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) งบประมาณ 360,000 บาทเป็นโครงการจ้างครูซึ่ง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางเทศบาลนครขอนแก่น 
5) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องสมุด) งบประมาณ 30,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15,000 บาท  
6) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท เพ่ิมขึ้นจำนวน 20,000 บาท 
7) โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน งบประมาณ 20,000 บาท  ลดลงจำนวน 30,000 บาท 
8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าหนังสือเรียน งบประมาณ 688,350 บาท ลดลงจำนวน 

145,655 บาท ซึ่งพิจารณาตามรายหัวนักเรียน 
9) โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน งบประมาณ 183,000 บาท ลดลงจำนวน 8,000 บาท  

โครงการที ่9) และโครงการที่ 10) เป็นโครงการที่พิจารณาจากรายหัวของโรงเรียน  
10) โครงการจัดการเรียนการสอนกีฬา(กรีฑา) เป็นโครงการจ้างครู งบประมาณ  180,000 บาท 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการโครงการตามเสนอ 

 
11) โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์) เป็นโครงการจ้างครู งบประมาณ       

180,000 บาท 
12) โครงการจัดการเรียนการสอนกีฬา (ฟุตบอล) เป็นโครงการจ้างครู งบประมาณ 90,000 บาท ลดลง   

90,000 บาท เนื่องจากครูเมษยนจะย้ายไปที่ รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 
13) โครงการพัฒนาบุคลากร งบประมาณ 100,000 บาท ลดลง 100,000 บาท  
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14) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน (จ้างครูพละฯ) งบประมาณ 180,000 บาท โครงการนี้เป็นโครงการที่
ได้รับเงินสนับสนุนจากทางเทศบาลนครขอนแก่น  

15) โครงการทวิศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท ลดลง 30,000 บาท 
16) โครงการเตรียมความรู้สู่ทักษะอาชีพ งบประมาณ 20,000 บาท ลดลง 17,000 บาท 
17) โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย งบประมาณ 15,000 บาท ลดลง 21,000 บาท  
18) โครงการสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) งบประมาณ 100,000 บาท โครงการนี้เป็น

โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่น 
19) โครงการคณิตคิดเป็น งบประมาณ 10,000 บาท  
20) โครงการทานาบาตะ งบประมาณ 10,000 บาท 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการโครงการตามเสนอ 

 
21) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน (ปฐมวัย) งบประมาณ 360,000 บาท เป็นโครงการเพ่ือส่งเสริมนักเรียน

เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศญี่ปุ่น 
22) โครงการบูรณาการระดับปฐมวัย งบประมาณ 15,000 บาท ลดลงจำนวน 5,000 บาท 
23) โครงการเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ 50,000 บาทโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่น 
24) โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพ่ือพ่อ งบประมาณ 30,000 บาท ลดลงจำนวน 10,000 บาท 
25) โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) งบประมาณ 295,200 บาท การจ้างครู

ชาวต่างชาติเป็นการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่น  
26) โครงการพัฒนาความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและทักษะการใช้เทคโนโลยี (ยูทูปเปอร์น้อย) งบประมาณ 10,000 บาท 

เป็นโครงการใหม่ 
27) โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) งบประมาณ 30,000 บาทเพ่ิมข้ึนจำนวน 20,000 บาท  
28) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ งบประมาณ 10,000 บาทเป็นโครงการของกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 
29) โครงการปลอดขยะ งบประมาณ 60,000 บาท เพิ่มขึ้น 30,000 บาท เนื่องจากโรงเรียนจะเข้าสู่นโยบาย    

Zero Waste  
30) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 30,000 บาท ลดลงจำนวน 10,000 บาท 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการโครงการตามเสนอ 

31) โครงการประชุมผู้ปกครอง งบประมาณ 10,000 บาท ลดลง 5,000 บาท 
32) โครงการพัฒนาด้านการคิดอย่างเป็นระบบริเริ่มสร้างสรรค์ งบประมาณ 10,000 บาท 
33) โครงการคลินิกภาษา งบประมาณ 10,000 บาท 
34) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา งบประมาณ 5,000 บาท 
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35) โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.3) งบประมาณ 10,000 บาท 
36) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน งบประมาณ 150,000 บาท เพ่ิมขึ้นจำนวน 30,000 บาท 
37) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะกีฬาฟุตบอล งบประมาณ 30,000 บาท ลดลงจำนวน 60,000 บาท 
38) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะกีฬาวอลเลย์บอล งบประมาณ 84,000 บาท เพ่ิมข้ึนจำนวน     
      24,000 บาท 
39) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะกีฬาเซปักตระกร้อ งบประมาณ งบประมาณ 84,000 บาท เพ่ิมข้ึน    
      จำนวน 54,000 บาท 
40)  โครงการปฐมนิเทศ งบประมาณ 5,000 บาท  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการโครงการตามเสนอ 
 
41) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์ (ค่าอินเทอร์เน็ต) งบประมาณ 61,632 บาท 
42) โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (ระดับม.1 - ม.3) งบประมาณ 70,000 บาท 
43) โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน งบประมาณ 53,460 บาท ลดลงจำนวน 17,820 บาท  
44) โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน งบประมาณ 20,000 บาท เป็นโครงการใหม่ 
45) โครงการแนะแนวศึกษาต่อ งบประมาณ 5,000 บาทเป็นโครงการใหม่ 
46) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล งบประมาณ 84,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 20,000 บาท 
47) โครงการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล งบประมาณ 80,000 บาท 
48) โครงการกีฬาภายในโรงเรียน งบประมาณ 40,000 บาท  
49) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ (เทศบาล) งบประมาณ 40,000 บาท บาทเป็นโครงการของกลุ่มกีฬาเทศบาลทั้ง 11 
50) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ งบประมาณ 25,000 บาท เพ่ิมขึ้นจำนวน 5,000 บาท 

เนื่องจากว่าต้องการปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการโครงการตามเสนอ 
 
51) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ กลุ่มสาระฯศิลปะ งบประมาณ 8,000 บาท ลดลงจำนวน 2,000 บาท 
52) โครงการสนับสนุนการบริหารภายในสถานศึกษา (งานบริการโรงเรียน) งบประมาณ 20,000 เงินบาทเป็น

โครงการใหม่เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ต้องการจะจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำเบรค 
53) โครงการสนับสนุนการบริหารภายในสถานศึกษา (ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว) งบประมาณ 70,000 บาท ลดลง

จำนวน 18,000 บาท 
54) โครงการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม งบประมาณ 

30,000 บาท เพ่ิมขึ้นจำนวน 10,000 บาท ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 
55) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) งบประมาณ 398,840 บาท ลดลงจำนวน 

4,290 บาท มีการลดลงเนื่องจากค่ารายหัวของโรงเรียน 
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56) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) งบประมาณ 359,665 บาท ลดลง
จำนวน 35,845 บาท มีการลดลงเนื่องจากค่ารายหัวของโรงเรียน 

57) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) งบประมาณ  15,000 บาท ลดลง 
15,000 บาท  

58) โครงการดนตรีสร้างสุข งบประมาณ 25,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,000 บาท 
59) โครงวัดและประเมินผลการเรียนรู้ งบประมาณ 80,000 บาท  
60) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพการดนตรี (วงโยธวาทิต) งบประมาณ 20,000 บาท ลดลง

จำนวน 10,000 บาท 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการโครงการตามเสนอ 
 
61) โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต  งบประมาณ 20,000 บาท ลดลงจำนวน 10,000 บาท 
62) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน งบประมาณ 10,000 บาท ลดลงจำนวน 10,000 บาท 
63) โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ งบประมาณ 60,000 บาท ลดลงจำนวน 20,000 บาท 
64) โครงการรักษ์ไทย งบประมาณ 20,000 บาท 
65) โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 งบประมาณ 20,000 บาท 
66) โครงการกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ งบประมาณ 40,000 บาท ลดลงจำนวน 12,000 บาท  
67) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน (จัดซื้อวัสดุการศึกษา) งบประมาณ 150,000 บาท ลดลงจำนวน    

30,000 บาท 
68) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณ 38,000 

บาท 
69) โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา งบประมาณ 5,000 บาท 
70) โครงการการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น งบประมาณ  5,000 บาท เป็นโครงการที่ส่งเสริมการสอบของ

เทศบาลที่มีต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที3่ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการโครงการตามเสนอ 
 
71) โครงการวันไหว้ครู งบประมาณ 10,000 บาท 
72) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีน งบประมาณ 10,000 บาท 
73) โครงการวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ 10,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,000 บาท 
74) โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 1,828,000 บาท ลดลงจำนวน 176,000 บาทเป็นการคำนวณจากรายหัว

ของนักเรียน 
75) โครงการพัฒนาทักษะเซปักตะกร้อสู่เวทีการแข่งขัน งบประมาณ 40,000 บาท เป็นโครงการใหม ่
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76) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เป็นโครงการจ้างครูภาษาจีน งบประมาณ 
360,000 บาท ได้รับการจัดสรรจากเทศบาลนครขอนแก่น 

77) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ 30,000 บาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 5,000 บาท 
78) โครงการพัฒนาระบบการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา งบประมาณ 32,000 บาท เป็นโครงการเช่าซื้อ

เครื่องถ่ายเอกสาร 
79) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน) งบประมาณ 180,000 บาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 2,832 

บาท 
80) โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สื่อการสอน สื่อการสอนวิชาภาษาจีน งบประมาณ 30,000 บาทเป็นโครงการใหม่

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการโครงการตามเสนอ 
 
81) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งบประมาณ 10,000 บาท 
82) โครงการปัจฉิมนิเทศ งบประมาณ 20,000 บาท 
83) โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) งบประมาณ 60,000 บาทเพ่ิมขึ้นจำนวน 

25,000 บาท เนื่องจากได้มีการสำรวจพื้นที่ให้นักเรียนออกค่ายและคำนวณเป็นรายหัว 
84) โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน งบประมาณ 20,000 บาท 
85) โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  งบประมาณ 30,000 บาท เป็น

โครงการใหม่ 
86) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน (จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์) งบประมาณ 30,000 บาท ลดลงจำนวน 

40,000 บาท 
87) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส งบประมาณ 40,000 บาท ลดลงจำนวน 10,000 บาท 
88) โครงการจัดรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบประมาณ 15,000 บาทเป็นโครงการที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณจากทางเทศบาลนครขอนแก่น  
89) โครงการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียน งบประมาณ 30,093 บาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 9,455 บาท 
90) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ งบประมาณ 3,210 บาท เป็นโครงการสำหรับจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนเช่า

พ้ืนที่และโดเมน 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการโครงการตามเสนอ 
91) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งบประมาณ 257,000 บาท เป็นการใช้เงินสะสมของโรงเรียน 
92) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 10,000 บาทเป็นโครงการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา 10,000 

บาท เป็นโครงการใหม่ 
93) โครงการค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 843,600 บาท รับเงินจัดสรรจากทางเทศบาลนครขอนแก่น  
94) โครงการค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน งบประมาณ 16,800 บาท ได้รับเงินจัดสรรจากทางเทศบาลนครขอนแก่น 
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95)  โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา งบประมาณ 50,000 บาท ได้รับเงินจัดสรรจากทางเทศบาลนคร
ขอนแก่น  

96) โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย งบประมาณ 10,000 บาท 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการโครงการเสนอ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี 
 
ปิดประชุม 14:00 น. 
 
 
 
 
             ลงชื่อ ....................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                            (นางสาวศุภกานต์ จันทะสอน) 
                        ครูอัตราจ้าง 
 
 
             ลงชื่อ ....................................................ผู้ตรวจการบนัทึกการประชุม 
                                                               (นายอนุวัตร เจือจันทร์) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 
                ลงชื่อ ....................................................                                                                                  
      (นายบุญธรรม. โบราณมูล) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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