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โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

เรียน ประธานกรรมการฯ และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จะได้นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกคร ั ้งหนึ ่ง  ฉะนั ้น ในโอกาสนี ้คณะผู ้บร ิหาร            
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง
ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ดังต่อไปนี้  

1. สถานการณ์คลัง   
๑.๑ งบประมาณรายจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖4 สถานศึกษามีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.๑.๑ เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น      จำนวน 13,766,199.39 บาท 
๑.๑.๒ เงินรายได้สะสม ทั้งสิ้น     จำนวน 14,098,258.55 บาท 
๑.๑.๓ รายการกันเงินไว้ จำนวน 771,920.00 บาท 
การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน 
2.1 รายรับจริง ท้ังสิ้น จำนวน 13,590,034.88 บาท 
๒.๑.๑ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ 

 และเงินที่ได้จากการอุดหนุน 
  

             เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 

จำนวน 9,088,761.85 บาท 

1) โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,255,700.00 บาท 
2) เง ินอ ุดหน ุนสำหร ับส ่งเสร ิมศ ักยภาพการจัด

การศึกษาท้องถิ่น 
จำนวน 34,800.00 บาท 

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครือข่าย จำนวน 16,800.00 บาท 
1.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด จำนวน 0.00 บาท 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 0.00 บาท 
1.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 0.00 บาท 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จำนวน 18,000.00 บาท 
1.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 0.00 บาท 

3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 

จำนวน 6,798,261.85 บาท 

3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
3.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 

3,621,548.00 บาท 
950,120.00 บาท 
539,055.00 บาท 
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3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.5 ค่าหนังสือเรียน 
3.6 เงินปัจจัยนักเรียนพื้นฐานยากจน 

จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 

531,190.00 บาท 
1,145,348.85 บาท 

11,000.00 บาท 
2.1.2 รายได้ที่จัดหาเอง จำนวน 4,501,273.03 บาท 

1) เงินที่มีผู้อุทิศให้สถานศึกษา จำนวน 36,000.00 บาท 
- เงินบริจาค (ทุนการศึกษา) จำนวน 36,000.00 บาท 

2) เงินที่ได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน จำนวน 101,400.00 บาท 
- เงินสนับสนุนจากกองทุน สปสช. จำนวน 101,400.00 บาท 

3) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาหรือ 
ค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร 

จำนวน 4,143,354.00 บาท 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียน IEP. จำนวน 1,247,335.00 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียน EP. จำนวน 276,240.00 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายแผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน 
จำนวน 156,000.00 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 

จำนวน 1,037,039.00 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมองด้วยสุนทรียภาพ
ทางดนตรี 

จำนวน 102,650.00 บาท 

6. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ   
การเรียนรู้ ม.ต้น 

จำนวน 410,100.00 บาท 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ   
การเรียนรู้ ม.ปลาย 

จำนวน 105,750.00 บาท 

7. ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 512,850.00 บาท 
8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติการ จำนวน 53,900.00 บาท 
9. ค่าสนับสนุนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี จำนวน 199,790.00 บาท 
10. โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 41,700.00บาท 

4) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา จำนวน 138,000.00 บาท 
1. ค่าเช่าสถานที่เพ่ือจำหน่ายอาหาร จำนวน 54,000.00 บาท 
2. ค่าบำรุงสถานที่ จำนวน 84,000.00 บาท 

5) เงินปันผลที่เกิดจากรายได้สถานศึกษา จำนวน 38,019.03 บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 38,019.03 บาท 

6) รายได้อื่น ๆ จำนวน 44,500.00 บาท 
ค่าจำหน่ายใบสมัคร จำนวน 44,500.00 บาท 
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2.2 รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น จำนวน 14,138,793.82 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

จำนวน 5,903,306.98  บาท    

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมหลักของคนไทย 

จำนวน 133,886.00  บาท            

กลยุทธ์ที ่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
บรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

จำนวน 161,758.00  บาท           

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 

จำนวน 4,320,901.05  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

จำนวน     1,052,959.45 บาท            

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
  

จำนวน 233,802.70 บาท            

ยุทธศาสตร ์ท ี ่  2 พัฒนาศ ักยภาพครู และบุคลากรทาง   
การศึกษา 

จำนวน 3,040,151.31  บาท            

กลยุทธ์ที ่ ๒.๑ สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

จำนวน 2,405,042.00  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี21 สู่ครูมืออาชีพ 

จำนวน 635,109.31 บาท            

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวน 0.00 บาท 

ยุทธศาสตร ์ท ี ่  3 พ ัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐาน 

จำนวน 111,566.40 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน 
 

จำนวน 101,598.40 บาท            

กลยุทธ์ที ่ ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

จำนวน 9,968.00 บาท            

กลยุทธ์ที่ ๓.3 จัดหาปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

จำนวน 1,222,841.14  บาท            
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคี
เครือข่ายในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

จำนวน 48,385.00 บาท 

กลยุทธ์ที ่ ๔.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู ้ปกครอง ครอบครัว 
ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

จำนวน 44,985.00 บาท      

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ
ชุมชน 

จำนวน 3,400.00  บาท 

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม    
          ให้ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการเรียนรู้ 

จำนวน 4,980,008.43  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จำนวน 3,280,183.64 บาท           

กลยุทธ์ที ่ ๕.๒ ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งเรียนรู้ 
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

จำนวน 476,983.65 บาท            

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จำนวน 55,375.70 บาท            

กลยุทธ์ที่ ๖.๑ น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

จำนวน 49,979.70 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๖.๒ โรงเรียนต้นแบบการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จำนวน 5,396.00 บาท          

รายจ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 14,138,793.82 บาท 
 

 

2.3 ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ลำดับที ่ รายได้ 
รับจริง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ก รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้
และเงินที่ได้จากการอุดหนุน 

  

1 เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ 
ให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเอง 

8,328,022.00* 8,801,050.00* 

2 เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 

9,088,761.85 8,269,366.25 
 

2.1 อาหารกลางวัน 
 

2,255,700.00 1,751,400.00 
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ลำดับที ่ รายได้ 
รับจริง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

2.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

34,800.00 16,800.00 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครือข่าย 16,800.00 16,800.00 
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 0.00 0.00 
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 0.00 0.00 
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 0.00 0.00 
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 18,000.00 0.00 
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครู 0.00 0.00 
2.3 เง ินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ ่ายในการจัด

การศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

6,798,261.85 
 

6,501,166.25 
 

2.3.1 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 3,621,548.00 3,520,700.00 
2.3.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 950,120.00 885,110.00 
2.3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 539,055.00 490,810.00 
2.3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 531,190.00 503,120.00 
2.3.5 ค่าหนังสือเรียน 1,145,348.85 1,091,426.25 
2.3.6 เงินปัจจัยนักเรียนพื้นฐานยากจน 11,000.00 10,000.00 

1 เงินบำรุงการศึกษา  4,143,354.00 5,928,800.00 
1.1 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียน IEP. 1,247,335.00 1,430,000.00 
1.2 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียน EP 276,240.00 - 
1.3 โครงการห้องพิเศษเน้นภาษาต่างประเทศ 156,000.00 40,000.00 
1.4 โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ควบคุมหุ่นยนต์ 
1,037,039.00 1,285,000.00 

1.5 โครงการพัฒนาสมองด้วยสุนทรียภาพทางดนตรี 102,650.00 107,500.00 
1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตาม 

ความสนใจ ม.1-3 
410,100.00 960,000.00 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตาม 
ความสนใจ ม.4-6 

105,750.00 243,000.00 

1.7 โครงการค่าจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 512,850.00 1,203,000.00 
1.8 โครงการฝึกปฏิบัติการสาขาอาหารและโภชนาการ 53,900.00 11,000.00 
1.9 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 199,790.00 559,800.00 

1.10 โครงการฝึกปฏิบัติการสาขาหุ่นยนต์ 21,900.00 34,500.00 
1.11 อาหารกลางวัน ป.1-3 41,700.00 55,000.00 
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ลำดับที ่ รายได้ 
รับจริง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

2 ดอกเบี้ยเงินฝาก 38,019.03 35,000.00 
3 รายได้อื่น ๆ 319,900.00 184,500.00 

3.1 ค่าเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารรายเดือน 54,000.00 54,000.00 
3.2 ค่าบำรุงสถานที่จำหน่ายอาหารรายปี 84,000.00 0.00 
3.3 ทุนการศึกษา 36,000.00 40,500.00 
3.4 จำหน่ายใบสมัคร 44,500.00 40,000.00 
3.5 เงินสนับสนุนจากกองทุน สปสช. 101,400.00 50,000.00 

 รวมรายได้ทั้งสิ้น 13,590,034.88 14,417,666.25 
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2.4 ประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ่ายจริง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

5,903,306.98 
 

9,782,780.70 
 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก 

133,886.48 
 

    1,022,310.00  
 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผล
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

161,758.00 
 

       405,000.00  
 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ด ี

4,320,901.05     3,480,330.00  
 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะ 
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

1,052,959.45 
 

1,417,440.00  
 

กลยุทธ์ที ่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู ่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่
มาตรฐานสากล 

233,802.00 
 

    3,457,700.70  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

    3,040,151.31   
 

4,116,000.00 
 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 2,405,042.00       3,276,000.00  
 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ สู่ครูมืออาชีพ 

    635,109.31   700,000.00  
 

กลยุทธ์ที ่ 2.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ 

0.00  140,000.00  
 

ยุทธศาสตร์ท ี ่  ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล 

111,566.40 
 

165,000.00 
 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 101,598.40        130,000.00  
 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

9,968.00 35,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4,980,008.43 5,650,025.65 
 

กลยุทธ์ที ่ ๔.๑ การจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/
เหมาะสมและมีคุณภาพ 

1,222,841.14     1,735,025.65  
 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การสร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3,280,183.64     2,090,000.65  
 

กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้
และอาคารสถานที ่

476,983.65     1,825,000.00  
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

48,385.00 
 

643,000.00 
 

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน 
และภาคีเครืองข่ายทางการศึกษา 

44,985.00 
 

       423,000.00  
 

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการให้บริการ
ชุมชน 

3,400.00 
 

       220,000.00  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

55,375.70 
 

242,500.00 
 

กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการประหยัด
พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

49,979.70 
 

       142,500.00  
 

กลยุทธ์ที่ ๖.๒ น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

5,396.00 
 

       100,000.00  
 

รายจ่ายจริงเป็นทั้งสิ้น 14,138,793.82 20,599,306.35 
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ส่วนที่ 2 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

เทศบาลนครภเูก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 



                      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต 

 

           10 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

------------------------------------------------------- 
หลักการ 

รายจ่ายท้ังสิ้น       ยอดรวม   14,138,049.10 บาท 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ 
ความเป็นเลิศ 

ยอดรวม     5,903,306.98  บาท    

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
หลักของคนไทย 

ยอดรวม          133,886.00  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

ยอดรวม          161,758.00  บาท           

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
ที่ด ี

ยอดรวม       4,320,901.05  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

ยอดรวม       1,052,959.45  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
 

ยอดรวม          233,802.70  บาท            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ยอดรวม      3,040,151.31  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

ยอดรวม       2,405,042.00  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 สู่ครูมืออาชีพ 

ยอดรวม          635,109.31  บาท            

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ยอดรวม                     0.00  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน 
 

ยอดรวม         111,566.40  บาท 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน 
 

ยอดรวม          101,598.40  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

ยอดรวม              9,968.00  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๓.3 จัดหาปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากร
ทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

ยอดรวม        1,222,841.14  บาท            

  



                      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต 

 

           11 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่าย
ในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ยอดรวม           48,385.00 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

ยอดรวม            44,985.00  บาท      

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ การให้บริการชุมชน ยอดรวม              3,400.00  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้ได้
มาตรฐาน เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ยอดรวม      4,980,008.43  บาท            

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยอดรวม       3,280,183.64  บาท           

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ยอดรวม         476,983.65  บาท            

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอดรวม          55,375.70  บาท            
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ยอดรวม            49,979.70  บาท 

กลยุทธ์ที ่ ๖.๒ โรงเรียนต้นแบบการประหยัดพลังงานและอนุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ยอดรวม              5,396.00  บาท          

รายจ่ายจริงเป็นทั้งสิ้น ยอดรวม    14,138,793.82  บาท            
 

เหตุผล 

  เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลนครภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา และ  
คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 จึงได้ร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ 

เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต 
-------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 อาศัยอำนาจ                  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ดังนี้ 

ข้อ ๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖6 

ข้อ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕      
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,599,306.35 
บาท    โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้. 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพ
เป็นพลโลก 

ยอดรวม   9,782,780.70 บาท    

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
หลักของคนไทยและความเป็นพลโลก 

ยอดรวม      1,022,310.00 บาท            

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

ยอดรวม         405,000.00 บาท           

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ด ี ยอดรวม      3,480,330.00 บาท            
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ยอดรวม      1,417,440.00 บาท            

กลย ุทธ ์ที่  ๑ .๕ พ ัฒนาน ักเร ียนส ู ่ ความเป ็นเล ิศตามศ ักยภาพ สู่
มาตรฐานสากล 

ยอดรวม      3,457,700.70 บาท            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ยอดรวม     4,116,000.00 บาท            

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ยอดรวม      3,276,000.00 บาท            
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ สู่ครูมืออาชีพ 

ยอดรวม         700,000.00 บาท            

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยอดรวม         140,000.00 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
 

ยอดรวม       165,000.00 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล ยอดรวม         130,000.00 บาท            
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ ยอดรวม           35,000.00 บาท            
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

ยอดรวม     5,650,025.65 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและ
มีคุณภาพ 

ยอดรวม      1,735,025.65 บาท      

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การสร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยอดรวม      2,090,000.00 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และ
อาคารสถานที ่

ยอดรวม    1,825,000.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยอดรวม       643,000.00 บาท            

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

ยอดรวม         423,000.00 บาท           

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน ยอดรวม         220,000.00 บาท            
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยอดรวม       242,500.00 บาท            

กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการประหยัด 
พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยอดรวม         142,500.00 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๖.๒ น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ยอดรวม         100,000.00 บาท          

รายจ่ายจริงท้ังสิ้น ยอดรวม   20,599,306.35 บาท            

  ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที ่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 

  

 

 (ลงชื่อ) 

     (นางสาวภคมน แก้วภราดัย) 

  ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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ส่วนที่ 3 

 

 

 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

เทศบาลนครภเูก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
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ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

ประมาณการรายได้ รวมทั้งสิ้น  14,435,166.25 บาท 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง จำนวน 6,147,800.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
๑. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,928,800.00 บาท คำชี้แจง  ประมาณการไว้   

สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ลดลง ผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

๒. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 35,000.00 บาท คำชี ้แจง ประมาณการไว้          
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากโรงเรียนมีการขอจ่ายขาดเงินรายได้สะสมเพ่ิมขึ้น 

๓. เงินกองทุน สปสช. จำนวน 50,๐๐๐.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
กองทุน สปสช. แจ้งงบจัดสรร ลดลง 

๔. เงินบริจาคกำหนดวัตถุประสงค์ (ทุนการศึกษา) จำนวน 40,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่า   
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ คลี่คลายลง สภาพคล่องทางเศรษฐกิจดีขึ้น 

๕. เงินรายได้จากการเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่จำหน่ายอาหารรายปี และจำหน่ายใบสมัคร จำนวน  
94,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าบำรุงสถานที่จำหน่ายอาหาร 
จัดเก็บแรกเข้าเพียงครั้งเดียว 

ข. รายได้ที่เทศบาลตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน จำนวน 8,287,366.25 บาท   
จำแนกเป็น 

๑. เ ง ิ นอ ุ ดหน ุนท ี ่ ร ั ฐจ ั ดสรร ให ้ เ ทศบาลนครภ ู เ ก ็ ต  เพ ื ่ อต ั ้ ง งบประมาณให ้ สถานศ ึ กษา                            
จำนวน 1,786,200.00 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 

1.1  เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
จำนวน 1,751,400.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษาลดลง เป็นไปตามนโยบายของผู ้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต ที่ต้องการให้ปรับลด  
ชั้นเรียนระดับประถมศึกษา เหลือสายชั้นละ 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนจึงลดลง ทำให้การจัดสรร              
งบประมาณ ลดลง 

1.2  ค่าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จำนวน   ๐.0๐ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 

1.3  โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 
จำนวน ๑๖,๘๐๐.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
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1.4  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ 
จำนวน ๑๘,๐๐๐.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา 

 2. เงินอุดหนุนทั ่วไป สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา                         
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 6,501,166.25 บาท คำขี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาประกอบด้วย 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 3,520,700.00 บาท คำชี้แจงประมาณการไว้ 
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาลดลง เป็นไปตามนโยบาย ของผู้บริหาร
เทศบาลนครภูเก็ต ที ่ต้องการให้ปรับลดชั ้นเรียนระดับประถมศึกษา เหลือสายชั ้นละ  2 ห้องเรียน    
จำนวนนักเรียนจึงลดลง ทำให้การจัดสรรงบประมาณลดลง 

2.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 1,091,426.25 บาท คำชี้แจงประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก         
จำนวนนักเร ียนระดับประถมศึกษาลดลง เป ็นไปตามนโยบายของผู ้บร ิหารเทศบาลนครภูเก็ต                  
ที่ต้องการให้ปรับลดชั้นเรียนระดับประถมศึกษา เหลือสายชั้นละ 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนจึงลดลงทำ
ให้การจัดสรรงบประมาณลดลง 

2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 490,810.00 บาท คำชี้แจงประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาลดลง เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตที่ต้องการให้
ปรับลดชั ้นเรียนระดับประถมศึกษา เหลือสายชั ้นละ 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนจึงลดลง ทำให้ 
การจัดสรรงบประมาณลดลง 

2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๕03,120.0๐ บาท คำชี้แจงประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาลดลง เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต ที่ต้องการให้
ปรับลดชั ้นเรียนระดับประถมศึกษา เหลือสายชั ้นละ 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนจึงลดลง ทำให้ 
การจัดสรรงบประมาณลดลง 

2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 885,110.0๐ บาท คำชี้แจงประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ 
ผ่านมาเนื่องจากจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาลดลง เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนคร
ภูเก็ต ที่ต้องการให้ปรับลดชั้นเรียนระดับประถมศึกษา เหลือสายชั้นละ 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
จึงลดลง ทำให้การจัดสรรงบประมาณลดลง 

 

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



                      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต            17 

 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
๓. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดีมีคุณธรรม 
๔. เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความมีคุณธรรม 
๕. เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
๖. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง (มีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติดี) 
๗. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
๘. เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
๙. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๑๐. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลเสียของสิ่งเสพติดที่มีต่อชีวิต 

และสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกประเภท 
๑๑. เพ่ือให้โรงเรียนปลอดสารเสพติดทุกประเภท 

งานที่ทำ 
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓. จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว รณรงค์ และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย และประเพณีท้องถิ่น 
๖. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1.  งานกิจการนักเรียน 
2.  งานปกครองและระเบียบวินัย 
3.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

• ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของไทยและความเป็นพลโลก 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ ่น ได้แก่ กิจกรรมทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ตให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 , 
ม .4  - ม .6  ,  ก ิ จกรรมท ัศนศ ึกษาแหล ่ ง เ ร ียนรู้
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้แก่นักเรียนชั้น ม.3  
 

   91,002.00  
 

437,690.00  
  (72,310.00) 
(342,000.00)  

 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน/ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

(รายได้สะสม) 

2 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการรักการอ่าน 
ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมร ักการอ่านให้แก่น ัก เร ียน          
ชั้น ป.1-ม.6 

 

    21,632.00  
 

  55,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

3 โครงการจัดการเรียนรู้ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ได้แก่ 
กิจกรรมปรับพื ้นฐานด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียน 

 

    91,002.00  
 

  95,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

4 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมอันพึงประสงค์ ได้แก่ กิจกรรมคุณธรรม
นักเร ียนแกนนำหน้าเสาธง ,ก ิจกรรมคุณธรรมใน 
ชั้นเรียน , กิจกรรมค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ , กิจกรรม
สอบธรรมศึกษา , กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรภัญญะและ
บรรยายธรรม 
 

0.00   30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

5 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่ายพุทธบุตร ได้แก่ กิจกรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียน
ระดับชั ้นป.4 , กิจกรรมค่ายพุทธบุตรธรรมะจาริณี
นักเรียนชั้น ม.1 และนักเรียนระดับชั้น ม.4 ร่วมกับ
จังหวัดภูเก็ต 
 

0.00   50,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

6 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ได ้แก่ 
กิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติในคาบอบรม
ระเบียบวินัยสายชั้น , กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
ในโรงเรียน , กิจกรรมส่งนักเรียนร่วมประกวดมารยาท
ไทยกับหน่วยงานต่างๆ  
 
 

0.00   10,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

7 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค ์กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมเลือกตั ้งสภานักเรียน , 
กิจกรรมประดับปลอกแขนสภานักเรียน , กิจกรรม
อบรมสภานักเรียน , กิจกรรมหน้าเสาธง , กิจกรรม
มอบเกียรติบัตรสภานักเรียน 
 

17,000.00   18,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

8 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย , กิจกรรมอบรมระเบียบ
วินัยสายชั้น , กิจกรรมอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน, 
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ , กิจกรรม
สารวัตรนักเรียน  

 

0.00   35,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

9 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ กิจกรรมโรงเรียนสีขาวรณรงค์และป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน ได้แก่ 
- กิจกรรมอบรมป้องก ันแก ้ไขป ัญหายาเสพติด

นักเรียนสายชั้น ม.๒ 

- กิจกรรมตำรวจแดร์นักเรียนสายชั้น ป.๖ 

- กิจกรรมบูรณาการตามกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ใน 
วันต่อต้านยาเสพติด 
 

0.00   20,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

10 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ด้านคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค ์กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของชาติ 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิปบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวงและวันแม่แห่งชาติ 

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   

 
 
 

    25,893.00  
 

  90,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

11 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค ์กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่
กิจกรรมวันมาฆบูชา , กิจกรรมวันวิสาขบูชา , กิจกรรม
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

    13,269.00  
 

  20,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
และประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมไหว้ครู , กิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง , ก ิจกรรมว ันครู  , ก ิจกรรม 
วันสงกรานต์ , กิจกรรมวันพ้อต่อ , กิจกรรมวันไหว้
พระจันทร ์, กิจกรรมตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต 
 

0.00   35,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

13 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด 
ได้แก่ กิจกรรมเดินทางไกล , กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม, 
ก ิจกรรมว ันสถาปณาล ูกเส ือ ,  ก ิจกรรมว ันมหา 
ธ ีรราชเจ ้า ,  ก ิจกรรมเข ้าประจำหมู่  ย ุวกาชาด/          
เข้าประจำกองลูกเสือ, กิจกรรมประกวดสวนสนาม,
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
 

    53,782.48  
 

150,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 รวมรายจ่าย 313,580.48 
 

1,045,690.00   
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 

กลยุทธ์ที่ 1.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ

สถานศึกษา 
3. นักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ มีนิสัยรักการเรียนรู้ 
4. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถ

นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และ

ความต้องการของตนเอง 
6. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการทำงาน รู้จัก

แก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือ แบ่งปัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ 
7. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ของกาชาด และยุวกาชาด 
8. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
9. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และยกระดับผล 

การทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้สูงขึ้น 
10. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และยกระดับผล 

การทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สูงขึ้น 
11. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
12. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 
13. เพ่ือสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
14. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งานที่ทำ 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาผสสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน 
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4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
5. จัดกิจกรรมพัฒนาการศักยภาพตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของนักเรียน 
6. จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ให้แก่นักเรียน 
7. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอุดมการณ์ของกาชาด และยุวกาชาด 
8. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
9. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และยกระดับ 

ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
10. จัดกิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖           

และยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
11. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
12. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 
13. จัดกิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
14. จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 1.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน , กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
 

0.00    30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

2 โครงการจัดการเร ียนร ู ้กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้ ภาษา 
ต่างประเทศ ได้แก่ กิจกรรม Dictation สำหรับนักเรียน 
ชั้น ป.1- ป.6 , กิจกรรม English Today สำหรับนักเรียน
ช ั ้น  ป.4 -ม.6 ,  ก ิจกรรม Let's enjoy a Christmas Day 
สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 
 

 

     25,000.00  
 

   30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

3 โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้แก่ กิจกรรมคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-6 , กิจกรรมทักษะ
คิดคำนวณ/คิดวิเคราะห์ ชั้น ม.1-6 
 

0.00    30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4 โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได ้แก ่ ก ิจกรรมว ันว ิทยาศาสตร์  , 
กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารวิทยาศาสตร์น่ารู้  , กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ , กิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัดระดับภาค 
และระดับประเทศ 
 

0.00    30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

5 โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม , 
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคม 
 

0.00    25,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

6 โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ได ้แก ่  ก ิจกรรมเต ิมความรู้  ,  ก ิจกรรม 
วันต่อต้านยาเสพติด , กิจกรรมแอโรบิค , กิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

 

0.00    25,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

7 โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์  และนาฏศิลป์ , 
กิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 

 

0.00    25,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

8 โครงการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงาน
อาชีพ ได้แก่ กิจกรรมการจัดโต๊ะหมู ่บูชา , กิจกรรม
ประกวดกระทงใบตองสด , กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
 

 

0.00    30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

9 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- กิจกรรมชุมนุม นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 

- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี    
- จัดกิจกรรมลูกเสือนักเรียนชั้น ป.1-ป.6  
- จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีนักเรียน ม.1-3 

- กิจกรรมยุวกาชาดนักเรียนชั้น ป.1-6  
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารนักเรียนชั้น ม.4-6 

- ก ิจกรรมเพ ื ่อส ังคมและสาธารณประโยชน์  
นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 

 

0.00    30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

10 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมวิชาการ ได้แก่ 
จัดกิจกรรมการสอนเสริม วิชาภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, 
คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, การสอบ 
GAT/PAT ,การทดสอบอื ่นๆ, ก ิจกรรมพัฒนาท ักษะ 
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน, กิจกรรมวัดผลและ
ประเมินผล 

0.00  150,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 รวมรายจ่าย 25,000.00 405,000.00 
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 
------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ และสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง 

ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
4. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ และวิธีการที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก 

มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง

ทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา 
7. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
8. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี ต่อ

ตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

9. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความถนัดด้านสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา  
ได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

งานที่ทำ 

๑. จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๒. จัดกิจกรรมโภชนาการและอาหารกลางวัน 
๓. จัดกิจกรรมนม และอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
๔. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๕. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
๖. สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน 
๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒. งานโภชนาการ และอาหารกลางวัน กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๓. งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
๔. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๕. งานการเงิน และงบประมาณ 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู ่ความเป็นเลิศพัฒนาสมองด้วยสุนทรียภาพ
ทางด้านดนตรี ได้แก่ การเรียนการสอนดนตรีสากลและ
ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
 

0.00  188,500.00 
  (107,500.00)  

 

    (81,000.00)  
 

รายได้สถานศึกษา 
(เงินบำรุงการศึกษา) 

 

(รายได้สะสม) 

2 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ได้แก่  
- ก ิ จ ก ร ร ม  open house ร ะ ด ั บ อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า                

ชั้น ม.ปลาย 
- กิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ป.6 ,    

ม.3 และ ม.6 
- กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน นักเรียนชั้น ป.1-ม.6  
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียน ชั้น ป.1-ม.6 
- กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา 

 
- กิจกรรมเงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน

ยากจน 
 

     87,234.00  
 

 197,500.00 
  
(85,000.00) 

 
  (30,000.00) 
 
  (10,000.00)  
  (10,000.00)  
  (40,500.00) 
  (12,000.00) 
  (10,000.00)  
 

รายได้สถานศึกษา 
 
 
 
 

(รายได้สะสม) 
 

(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

(ระดมทุน) 
(รายได้สะสม) 

 

                    (ปัจจัยยากจน) 

3 โครงการโภชนาการและอาหารกลางวัน ได้แก่ 
- ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร (อาหารสด , อาหารแห้ง

และข้าวสาร) และค่าอาหารว่าง นักเรียนชั้น ป.1-3  
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
- ค่าแก๊สหุงต้ม 
- ค่าจ้างแม่ครัว 
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ  

3,021,690.50  
 

1,875,400.00 
(1,751,400.00) 
  (69,000.00)  
   (55,000.00)  
 
 

รายได้สถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

 

(รายได้สะสม) 
 

(เงินบำรุง) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ได้แก่ 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
- กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- กิจกรรม ท.5 ฟันสวย ยิ้มใส 
- กิจกรรมบริการและรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
- กิจกรรมกำจัดเหาในโรงเรียน 
- กิจกรรม อย. น้อย 
- กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 
- กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
- กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
- กิจกรรมอบรมนักเรียน แกนนำสุขภาพ 
- กิจกรรมประเมินจิตสังคม 

 

     16,031.75  
 

 100,000.00  
 (50,000.00) 
 (50,000.00) 

รายได้สถานศึกษา 
 

(ค่าจัดการเรยีนการสอน) 
 

(เงินกองทุน สปสช.) 

5 โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสายสัมพันธ์ เทา-แดง  
 

0.00    25,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

6 โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กรีฑา นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 

0.00    60,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 
7 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ

ของผู้เรียน  

- กิจกรรมดนตรีไทย/สากล 
- กิจกรรมทัศนศิลป์ 
- กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย 

 

     38,060.00  
 

   40,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

8 โครงการการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์แก่นักเรียน 
 

1,063,140.00  
 

993,930.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(งบอุดหนุนเรียนนโยบาย) 

 

 รวมรายจ่าย 4,226,156.25  
 
 3,480,330.00  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 
------------------------------------- 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 
๓. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
๔. เพ่ือส่งเสริมการรักการอ่าน 
๕. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

งานที่ทำ 

๑. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 

๓. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 

๔. จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน 

๕. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ ได้แก่ กิจกรรมจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์  
ป.1 - ม.3 , ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ , ค่าซ่อมแซม
ครภุัณฑ์ , ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขัน  

 724,206.00  
 

1,285,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(เงินบำรุงการศึกษา) 

 

2 โครงการส ่งเสร ิมความสามารถการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมอบรมความรู้
เกี ่ยวกับเทคโนโลยีบูรณาการในรายวิชาคอมพิวเตอร์
ให้แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ม.6 , ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้
ในการเรียน/ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต 

0.00 82,440.00 
(22,440.00)  
(10,000.00)  

 

รายได้สถานศึกษา 
(รายได้สะสมพัฒนาสื่อฯ) 

(ค่าใช้จ่ายเครือข่าย) 
 

3 โครงการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- ระดับประถม 70,000 บาท 
- ระดับมัธยม 180,000 บาท 

0.00 *250,000.00 
 

(งบเทศบาล) 

4 โครงการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านภาษาจีน 
- จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและ

สามารถใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารได้  
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีน  

0.00 *300,000.00 (งบเทศบาล) 

5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมฝึกอบรมค่ายค่ายเยาวชนนักวิทย์ ม.1-6 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียน  

ชั้นม.1-6 สาขาหุ่นยนต์ 

0.00 *200,000.00  
 

(งบเทศบาล) 

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพ 
- คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- ให้ความรู้การรับมือและดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- การวิเคราะห์สภาพปัญหารายบุคคลของนักเรียน 

กลุ่มเสี่ยง 
- การติดตามและประเมินพัฒนาการด้านพฤติกรรมของ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

0.00 50,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 

 รวมรายจ่าย 724,206.00 1,417,000.00   
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามความสนใจให้กับนักเรียน 
๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
๔. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
๕. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี  
๖. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 
๗. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ 
๘. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
๙. เพ่ือพัฒนาความเลิศด้านอาหารและโภชนาการ อาหารท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๐. เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด และการนำเสนอในที่ชุมชน 

งานที่ทำ 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามความสนใจให้กับนักเรียน 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

๓. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

๔. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 

๕. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี 
๖. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 

๗. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ 

๘. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
๙. จัดกิจกรรมพัฒนาความเลิศด้านอาหารและโภชนาการ อาหารท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๐. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด และการนำเสนอในที่ชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจได้แก่ 
กิจกรรม Food & Fun สนุกกับอาหาร , กิจกกรรม
สร้างสรรค์ชิ ้นงานจากผ้าบาติก , กิจกรรม Music & 
Folksong , ก ิจกรรมว ัฒนธรรมอาหารท ้องถ ิ ่น  ,
กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์เยาวชนท้องถิ่น , กิจกรรม
เสร ิมสร ้างสมรรถภาพทางกาย , ก ิจกรรมอื ่นๆ          
ที่นักเรียนสนใจ 

- มัธยมศึกษาตอนต้น (150,000) 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (75,000) 

0.00 225,000.00  
 
 
 
 
 
 

(150,000.00)  
(75,000.00)  

 

รายได้สถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

(รายได้สะสม) 
 

(เงินบำรุงการศึกษา) 
 

2 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล กีฬาเซปัก
ตะกร้อ กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬา
แบดมินตัน กีฬาเปตอง กรีฑาทุกประเภท และกีฬา
ชนิดอื่นๆ 
 

   154,520.00  
 

250,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

3 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียน IEP ได้แก่  

- กิจกรรมจ ัดการเร ียนการสอนภาษาอ ังกฤษ 
(ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสอน) 

- กิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 
- กิจกรรม One Day Activity ชั้น ป.1-5 
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2-3 
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-5 
- กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ/ในประเทศ 

ชั้น ป.6 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ ชั้น ป.6 
- กิจกรรม Open house ชั้น ป.1-6 
- กิจกรรม English Morning ชั้น ป.1-6 
- จัดซื้อสื่อ วัสดุ และครุภัณฑ์ 
- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ และครุภัณฑ ์

 
 

0.00 2,535,517.70  
(1,105,517.70)  
(1,430,000.00)  

 

รายได้สถานศึกษา 
 

(รายได้สะสม) 
 

(เงินบำรุงการศึกษา) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศแผนการเรียนภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษา 
- กิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้านภาษา 
- กิจกรรม English Camp 
- กิจกรรมอบรมเสริมทักษะ SME 
- กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
- กิจกรรม One Day Activity 
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา 
- กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น 
- จดัซื้อแบบเรียน วัสดุอุปกรณ์ 

 

   247,348.00  
 

161,683.00  
(121,683.00)  

(40,000.00)  
 

รายได้สถานศึกษา 
 

(รายได้สะสมแผนภาษา) 
 

(เงินบำรุงการศึกษา) 
 

5 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู ้เร ียนสู ่ความเป็นเลิศ แผนการเร ียนเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
เพื่อการเก็บตัว , ค่าใช้จ่ายเพื่อการแข่งขัน/เดินทางไป
ราชการ , ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
 

0.00 64,500.00  
(30,000.00)  
(34,500.00)  

 

รายได้สถานศึกษา 
 

(รายได้สะสม) 
 

(เงินบำรุงการศึกษา) 
 

6 โครงการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู ้เร ียนสู ่ความเป็นเลิศ แผนการเร ียนอาหารและ
โภชนาการ เป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาหาร , ค่าวัสดุอุปกรณ ์
 

     50,010.00  
 

61,000.00  
(50,000.00)  
(11,000.00)  

 

รายได้สถานศึกษา 
 

(รายได้สะสม) 
 

(เงินบำรุงการศึกษา) 
 

7 โครงการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู ้เร ียนสู ่ความเป็นเล ิศ แผนการเร ียนดนตร ีและ
ศิลปะการแสดง ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัด 
การเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติการ , ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การเก็บตัว , ค่าใช้จ่ายเพื่อการแข่งขัน , ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ 
 

0.00 20,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

8 โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
- มอ.วิชาการ      
- TEDET    
- ทักษะวิชาการนานาชาติ  
- YCT / TMC / RT / สสวท. 
- ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

0.00 140,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

9 โครงการอาหารและโภชนาการสำหร ับนักเร ียน
ห้องเรียนลักษณะพิเศษ 
 

0.00 *1,836,000.00  
 

(งบเทศบาล) 

 รวมรายจ่าย   451,878.00  3,457,700.70   
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือจัดทำแผนอัตรากำลังครูตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
๒. เพ่ือสรรหาครูและบุคลากรให้เพียงพอตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

งานที่ทำ 
๑. จัดทำแผนอัตรากำลังครู 
๒. สรรหาครูและบุคลากร 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งานวางแผนอัตรากำลัง, งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ฝ่ายบริหารบุคลากร 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการงานจ้างเหมาบริการงานการสอนและงาน
สนับสนุนการสอนเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

1. ประกาศรับสมัคร 
2. สอบสัมภาษณ์ 
3. ประกาศรายชื่อและทำสัญญา 
4. วางฎีการายเดือน 
5. รายงานและสรุปผลการจ้าง  

 
 
 
 

2,405,042.00  
 

3,276,000.00  
(2,073,000.00)  
(1,203,000.00)               
       

รายได้สถานศึกษา 
 

(รายได้สะสม) 
 

(เงินบำรุงการศึกษา) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

2 โ ค ร ง ก า ร ง า น จ ้ า ง เ ห ม า บ ร ิ ก า ร ง า น ร ั ก ษ า                
ความปลอดภัย 

1. ประกาศรับสมัคร 
2. สอบสัมภาษณ์ 
3. ประกาศรายชื่อและทำสัญญา 
4. วางฎีการายเดือน 
5. รายงานและสรุปผลการจ้าง 

0.00 * 120,000.00  
 

(งบเทศบาล) 
 

 รวมรายจ่าย 2,405,042.00 
 

3,276,000.00 
 

 

  



                      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต            36 

 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ครูมืออาชีพ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื ่อส่งเสริมให้ครูมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการ         
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเป็นครูมืออาชีพ 

๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู ้ ความสามารถในการจัดทำและผลิตสื่อการเรียนการสอน         
ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนการสอน 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 

๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ และทักษะในการจัดทำวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้       
ของนักเรียน 

5. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

6. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
7. เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อความเป็นครู มีความรักและความเมตตาต่อเด็กด้วยความจริงใจ มีความอดทน 

และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน เพ่ือองค์กรด้วยใจ และมีอุดมการณ์ความเป็นครู 
8. เพื่อจัดสวัสดิการและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน มีพลัง และมีความสุข

ในการทำงาน 
งานที่ทำ 

๑. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓. พัฒนาและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 
๔. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕. จัดการนิเทศการเรียนการสอน 
๖. พัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๒. งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๓. งานนิเทศการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๔. งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารบุคลากร 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ครูมืออาชีพ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงกาพัฒนาครูและบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
2. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียน การสอน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
3.กิจกรรมฝึกการทำโครงงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
4.กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้สู ่ห้องเรียน
คุณภาพ 
5.ก ิจกรรมอบรมระบบประก ันค ุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
6.กิจกรรมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ/
แผนปฏิบัติการประจำปี 
7. กิจกรรมนิเทศการสอน 
8. กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน 
9. กิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

   398,628.99  
 

340,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

2 โครงการพัฒนาคร ูและบุคลากรตามนโยบายของ      
ต้นสังกัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

   128,552.45  
 

240,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

3 โครงการพัฒนาครูเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
- ค่าใช้จ่ายเพื่อลงทะเบียนค่าเดินทางไปราชการ 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาครูเพื ่อขอมีหรือเล ื ่อน 

วิทยฐานะ 

0.00 100,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 

(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4 โครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข ้ม  ได ้แก ่ ค ่าสมนาคุณว ิทยากรค่าที ่ พัก  
ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที ่ ค่าอาหาร  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

0.00        20,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

 รวมรายจ่าย 527,181.44 
 

 700,000.00 
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
๒. เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อความเป็นครู มีความรักและความเมตตาต่อเด็กด้วยความจริงใจอดทน และมี

ความเสียสละอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน เพ่ือองค์กรด้วยใจ และมีอุดมการณ์ความเป็นครู 
๓. เพ่ือจัดสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน มีพลัง 

และมีความสุขในการทำงาน 

งานที่ทำ 
๑. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
๒. พัฒนาและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารบุคลากร 

๒. งานเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 

(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากรให ้ม ีค ุณธรรม
จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 

 

0.00 80,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 
2 โครงการพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากรเพ ื ่ อประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

0.00 15,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 
3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้เกิดขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
0.00 15,000.00  

 
รายได้สถานศึกษา 

(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 

(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4 โครงการพัฒนาการบริหารประชุมครู และบุคลากร 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่าย 
- ก ิจกรรมประช ุมคณะคร ูและบ ุคลากรทาง 

การศึกษาประจำเดือน 
 

0.00 30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

 รวมรายจ่าย 0.00 140,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
๒. เพ่ือจัดระบบบริหารสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓. เพ่ือจัดระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
๕. เพ่ือจัดให้มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
๖. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ 

ความต้องการของผู้เรียน 
๗. เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๘. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙. เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
๑๐. เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 
๑๑. เพ่ือผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 
๑๒. เพ่ือประเมินคุณภาพภายในและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

งานที่ทำ 

๑. งานวางแผนการบริหารสถานศึกษา, จัดโครงสร้างการบริหาร และการมอบหมายงาน 
๒. จัดระบบการประเมินมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการศึกษา 
๓. จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๔. จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๕. จัดกิจกรรมประเมินการใช้หลักสูตร พัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรกีฬานานาชาติ 
๖. งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๗. งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
๘. งานระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานประเมินมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 

๒. งานนโยบายและแผนงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๓. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 

๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๕. งานบุคลากร 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
- ก ิ จกร รมพ ัฒนาระบบการจ ั ด เ ก ็ บข ้ อมู ล

สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 

    20,720.00  
 

       30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุก  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

0.00        20,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของผู้เรียนตามศักยภาพ 

- แผนการเรียนกีฬา ม.1-6 
- แผนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ม.1-3 
- แผนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ม.4-6 
- แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1-3 
- แผนอาหารและโภชนาการ ม.1-6 
- แผนศิลปะการแสดง ม.1-6 ดนตรีไทย/ 

ดนตรีสากล/นาฏศิลป์ 
- แผนภาษา ม.1-6 ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 

0.00        20,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

4 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณเพ่ือ
ยกระดับการบริการ 

 

    14,999.50  
 

         6,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

5 โครงการรับนักเรียนใหม่ 
 

    28,196.50  
 

       25,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุโรงเรียน 
 

      4,940.00  
 

         6,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 



                      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต            43 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

7 โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนโครงการ
และพัฒนาระบบติดตามงาน 

 

       5,000.00  
 

       10,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 
8 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินการศึกษา 

− แต่งตั้งคณะกรรมด้านการเงิน 

− ประชุมทบทวนรายงานผลดำเนินโครงการ
เพื ่อนำปัญหา/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
การจัดโครงการ/กิจกรรม 

− ร่วมจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  
− รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหาร/

บุคลากรและประชาชนทราบ 

− รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
การจัดเก็บเงินการศึกษาต่อผู้บริหารบุคลากร 
คณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้ นฐาน  
ต้นสังกัดและสาธารณะชนทราบ 

       6,000.00  
 

         7,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

9 โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

− จ ั ดทำค ู ่ ม ื อปฏ ิ บ ั ต ิ ง านสำหร ั บฝ ่ าย / 
งานบริหารได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าจ้างทำเอกสาร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

0.00          6,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

 รวมรายจ่าย 79,856.00 
 

    130,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓.2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๑. เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศบาลของสถานศึกษาให้เป็นระบบ ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี 
๒. เพ่ือจัดระบบการจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
๓. เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
๔. เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 
๕. เพ่ือจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถิตินักเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. เพ่ือจัดทำสารสนเทศการย้ายเข้า - ย้ายออก ให้เป็นปัจจุบัน 
๘. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านนักเรียนที่เป็นระบบนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาได้อย่าง

รวดเร็ว 
๙. เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผลงานดีเด่นของนักเรียน ครู และบุคลากร 
๑๐. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
๑๑. เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน งบประมาณ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
๑๒. เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพของนักเรียนให้เป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
๑๓. เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นระบบ ถูกต้อง และ 

เป็นปัจจุบัน 
๑๔. เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรให้เป็นระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมภารกิจ 

สามารถนำไปใช้ในการวางแผนได้ทันท่วงที 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

๒. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๓. ฝ่ายบริหารบุคลากร 

๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓.2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
- ระบบงานธุรการ 
- ระบบฐานข้อมูลผลการทดสอบ RT, NT ,O-NET 

และการทดสอบกลางระดับเทศบาล 

0.00        15,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

2 โครงการจัดทำทะเบียนและสถิตินักเรียน 
 

0.00          5,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

3 โครงการจัดทำทะเบียนและข้อมูลด้านบุคลากร 
 

0.00          5,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

4 โครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
 

0.00          5,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ        9,968.00  
 

         5,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

 รวมรายจ่าย       9,968.00        35,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  
และการบริหารจัดการ 

๒. เพ่ือพัฒนาพืน้ที่สีเขียวในโรงเรียน  
๓. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้สะอาด สะดวก มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. เพ่ือจัดระบบการป้องกันการบาดเจ็บและเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 
๕. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ 
๖. เพ่ือซ่อมแชมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ปลอดภัย  

เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
๗. เพ่ือพัฒนาระบบงานอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน 
๘. เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
๙. เพ่ือจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

งานที่ทำ 

๑. สนับสนุนหนังสือเรียนฟรี 
๒. จัดระบบงานอาคารสถานที่ ให้ได้มาตรฐาน 
๓. จัดระบบความปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน 
๔. พัฒนาสถานศึกษาให้ร่มรื่น สะอาดตา น่าอยู่ และน่าเรียน 
๕. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
๗. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
๘. ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ปลอดภัย 

เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๒. งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๓. งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายค่าใช ้จ ่ายในการจัด
การศ ึกษาต ั ้ งแต ่ระด ับอน ุบาลจนจบการศ ึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน(จัดซื้อหนังสือเรียน) 
 

1,026,780.09  
 

  1,318,225.65  
(1,091,426.25)  
   (226,799.40) 

 

รายได้สถานศึกษา 
(เงินอุดหนุน) 
(รายไดส้ะสม) 

2 โครงการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ สื ่อ เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

 

    99,890.00  
 

300,000.00 รายได้สถานศึกษา 
(รายได้สะสมพัฒนาสื่อฯ) 

 

 

3 โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
รถยนต์ราชการ 
 

    21,172.97  
 

40,000.00 รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการ
บริหารงาน และระบบสารสนเทศ 

    25,680.00  
 

       60,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

5 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงและเติมน้ำยาถังเก่า 
- ต ิดต ั ้ งถ ั งด ับเพล ิ งอาคารม ิ ่ ง เม ือง อาคาร 

เรืองอโณทัย อาคารร่มไทรทอง อาคารผ่องโกมล 
และอาคารชลพฤกษา 

- เติมสารเคมีถังเก่าจำนวน 

0.00        10,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

6 โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน 
- ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบ

โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ไฟฟ้า เป็นต้น 

0.00          6,800.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายเครือข่าย) 

 

 
 รวมรายจ่าย 1,173,523.06 

 
 1,735,025.65  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุงสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ใน 
สภาพพร้อมใช้งาน เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพียงพอ และตอบสนองความต้องการของ 
นักเรียน และครูผู้สอน 

๒. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ของนักเรียน เพียงพอ และตอบสนองความต้องการของนักเรียน และครูผู้สอน 

๓. เพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
๔. เพ่ือพัฒนาระบบพัสดุให้ได้มาตรฐาน 

งานที่ทำ 

๑. บำรุงรักษาและซ่อมแชมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
๒. จัดระบบพัสดุ ควบคุมการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๒. งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๓. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
- ปรับปรุงพื้น และฝ้าห้อง 
- ปรับปรุงทาสีผนังห้อง 
- ติดตั้งตู้ โต๊ะ เคาน์เตอร์และเก้าอ้ี 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
- อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
- ประตู - หน้าต่าง 

0.00 *1,500,000.00 (งบเทศบาล) 
 

2 โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน 
1. จ้างปรับปรุงห้อง 
2. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
3. ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค 

0.00      40,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

3 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 
 

0.00 15,000.00 รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

4 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

0.00 450,000.00 รายได้สถานศึกษา 
(รายได้สะสม) 

 

 

5 โครงการพัฒนาสวนหย่อม 
 

0.00 10,000.00 รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

6 โครงการจ ้างทำโครงสร ้างป ้ายประชาส ัมพันธ์
โรงเรียน 
 

0.00 60,000.00 รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

7 โครงการปรับปรุงห้องประชุมม่ิงเมือง 
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
2. ปรับปรุงระบบแอร์ 
3. ปรับปรุงระบบเสียง 
4. ปรับปรุงระบบฝ้า 
5. ปรับปรุงบานประตูและหน้าต่าง 
6. ทาสีภายใน 
7. ตู้เก็บอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 
8. ติดตั้งทีวี 
9. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและสัญญาณไร้สาย 
10. ติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัย 

0.00 680,000.00 รายได้สถานศึกษา 
(รายได้สะสม) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

8 โครงการปรับปรุงและต่อเติมรั้วโรงเรียน 
 

0.00 1,400,000.00 
*(700,000.00) 
 (700,000.00) 

 

รายได้สถานศึกษา 
(งบเทศบาล) 

 

(รายได้สะสม) 

9 โครงการจัดทำป้ายบอกห้องเรียน และห้องพิเศษและ
สถานที่ในโรงเรียน 

 

   26,000.00  
 

     40,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

10 โครงการติดตั้งผ้าม่านประจำห้อง 
- ติดตั้งผ้าม่านกันแสงให้กับห้องเรียน ป.1 ถึง ม.6 

และห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 

0.00    95,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

 รวมรายจ่าย   26,000.00  
 

2,090,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุงสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ใน 
สภาพพร้อมใช้งาน เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพียงพอ และตอบสนองความต้องการของ 
นักเรียน และครูผู้สอน 

๒. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ของนักเรียน เพียงพอ และตอบสนองความต้องการของนักเรียน และครูผู้สอน 

๓. เพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
๔. เพ่ือพัฒนาระบบพัสดุให้ได้มาตรฐาน 

งานที่ทำ 

๑. บำรุงรักษาและซ่อมแชมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
๒. จัดระบบพัสดุ ควบคุมการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๒. งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๓. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
- บำร ุ งคร ุ ภ ัณฑ ์ ต ่ า งๆท ี ่ ช ำร ุ ด  โต๊ ะ  เก ้ า อ้ี  

คอมพิวเตอร์เครื ่องปรับอากาศและ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาอ่ืนๆ ให้สามารถใช้งานได้ 

   27,016.00  
 

   200,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

2 โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

- จัดจ้างขัดพื ้นทำความสะอาดห้องเร ียนและ
ห้องปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด 

0.00      45,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

3 โครงการจ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม 
- ดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมที ่ชำรุด 

ประตู ลูกบิด กลอน กุญแจ ชักโครก โถปัสสาวะ 
สายฉีดชำระ ฝ้า ผนัง อ่างล้างหน้า ระบบน้ำทิ้ง 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 105,674.00  
 

41,000.00  
     

 
 

 

รายได้สถานศึกษา 
 

(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
 

4 โครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ 

- ดำเนินการซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ภายใน
และภายนอก อาคารมิ่งเมือง อาคารเรืองอโณทัย 
อาคารร่มไทรทอง อาคารผ่องโกมล และอาคาร
ชลพฤกษา 

 181,820.15  
 

   300,000.00  
 (100,000.00)  
 (200,000.00)  

 
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

(รายได้สะสม) 
 

 

5 โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สวิตซ์ ปลั ๊กไฟ หลอดไฟ 

สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ให้มีมาตรฐาน และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

   33,587.50  
 

     30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

6 โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 
- จัดจ ้างบร ิษ ัทกำจ ัดปลวกในอาคารมิ ่งเม ือง 

อาคารเรืองอโณทัย อาคารร่มไทรทอง อาคาร
ผ่องโกมล และอาคารชลพฤกษา 

0.00      29,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

7 โครงการจัดหาเครื่องมือช่าง วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
ระบบน้ำ 

- จัดซื้อเครื่องมือช่าง เช่น ปั้มน้ำ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
เล ื ่อยตัดหญ้าไฟฟ้า เคร ื ่องป ั ้มลมอัตโนม ัติ  
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า และอ่ืนๆ 

0.00      30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 

(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

8 โครงการจัดทำระบบกันซึมดาดฟ้าและทางเชื ่อม
อาคารร่มไทรทองอาคารมิ่งเมือง 

- จัดทำกันซึมดาดฟ้าอาคารร่มไทรทอง เทเคลือบ
ด้วยสารพียู และทางเชื ่อมอาคารร่มไทรทอง  
ชั้น 1 กับอาคารมิ่งเมือง    

0.00  *500,000.00  
 

(งบเทศบาล) 

9 'โครงการปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ 0.00 
 

450,000.00 รายได้สถานศึกษา 
(รายได้สะสม) 

 

10 'โครงการปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ 0.00 
 

400,000.00 รายได้สถานศึกษา 
(รายได้สะสม) 

 

11 'โครงการปรับปรุงห้องสหการโรงเรียน 0.00 
 

200,000.00 รายได้สถานศึกษา 
(รายได้สะสม) 

 
12 'โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 0.00 

 
100,000.00 รายได้สถานศึกษา 

(รายได้สะสม) 
 

 รวมรายจ่าย 348,097.65 
 

1,825,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน 
๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ปกครองให้มีความเข้าใจ 

ในบทบาทของตัวเองต่อการพัฒนาการศึกษา 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
งานที่ทำ 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๒. จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง 
๓. จัดกิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานส่งสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ฝ่ายบริหารทั่วไป       
๒. งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ     

 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการแนะแนวเพื ่อศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาล   
เมืองภูเก็ต ได้แก่ จัดกิจกรรมโดยการแนะแนวศึกษา
ต่อช ั ้นป.1 ,ม.1 และ ม.4 สำหร ับนักเร ียนและ
ผู้ปกครองที่สนใจ 
 
 

   20,000.00  
 

     20,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษา
กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 

- ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
- ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ท า ง ว ิ ช า ก า ร ก ั บ ว ิ ท ย า ลั ย 

อาชีวศึกษาภูเก็ต 
- ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต 
- ความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
- ความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยี

ภูเก็ต 
- ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

0.00      80,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

3 โครงการส ่งเสร ิมความเป ็นเล ิศของผ ู ้ เร ียนตาม 
ความถนัดและสนใจ 

1. กิจกรรมค้นหาตัวตน ชั้น ป.5-6  
2. กิจกรรมค่ายวิชาการชั้น ป.1, ป.3 และป.6 

 

0.00  *100,000.00  
 

(งบเทศบาล) 
 

 

4 โครงการฝ ึกอบรมเพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพ พ ัฒนา 
ความร ่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานผู้นำทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 

1. กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาความ
ร ่ วมม ื อของคณะกรรมการสถานศ ึ กษา 
ขั้นพื้นฐานผู้นำทางการศึกษาและทัศนศึกษา 
ดูงาน 

2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

0.00    100,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

5 โครงการพัฒนาเคร ือข ่ายความร ่วมม ือระหว ่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง ได้แก่ 

1. กิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน 
2. กิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรม

ผู้ปกครอง 
3. กิจกรรมประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ชมรมผู้ปกครอง 
4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม

ผู้ปกครอง 

     9,550.00  
 

     15,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
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โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 
(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

6 โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร      9,435.00  
 

     50,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

7 โครงการอบรมและประช ุมผ ู ้ปกครองประจำปี  
(ประชุมสามัญประจำปี) 

 

0.00        5,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

8 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปี 
- กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ 

0.00      50,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

9 โครงการจัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่า 
1. กิจกรรมจัดทำทะเบียน ศิษย์เก่า รุ่น 1 - ปัจจุบัน 
2. กิจกรรมประชุมศิษย์เก่า 
3. กิจกรรมจัดงานศิษย์เก่า 

0.00        3,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

 รวมรายจ่าย 38,985.00 
 

  323,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียน 
๒. เพ่ือจัดกิจกรรมบริการให้แก่ชุมชน 
๓. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน 

งานที่ทำ 
๑. จัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียน 
๒. จัดนิทรรศการทางวิชาการ 

๓. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๒. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 

(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
 

0.00     120,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

2 โครงการจัดทำวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ VDO             
เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียน 

1. วารสารรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี 
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

0.00       40,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 



                      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต            58 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 

(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3. วิดีทัศน์ หรือ VDO แนะนำโรงเรียนในโอกาส
ต่างๆ 

3 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์  โรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต ได้แก่ ค่าเช่าโดเมนเนม , ค่าวัสดุ  

 

0.00        10,000.00  
 
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 
4 โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่น ได้แก่ จัดทำ

ทะ เบ ี ยนผลงานด ี เ ด ่ น  ,  ค ่ า จ ้ า งพ ิ ม พ์ ไ ว นิ ล
ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่น 
 

3,400.00       50,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 รวมรายจ่าย 3,400.00     220,000.00 
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื ่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตในการเรียนและการประกอบอาชีพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชีวิตประจำวัน 

๔. เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนได้ตามศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง 

งานที่ทำ 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๒. จัดกิจกรรมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒. งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 

(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ได้แก่
กิจกรรมอบรมครูเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอนโดย
น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ , กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนแกนนำวิถีพอเพียง 

0.00        30,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

 

 

2 โครงการจัดการเรียนรู ้ส ิ ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ 

1. กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. ตอนเช้าของทุกวัน 
2. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

   49,979.70  
 

       90,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 

 

3 โครงการจัดการเรียนรู้ตลาดนัดวิถีพอเพียง 
1. กิจกรรมบูรณาการการเร ียนรู ้ ๘ กลุ ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
2. กิจกรรมตลาดนัดวิถีพอเพียง  

0.00        15,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 

 

4 โครงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร ได้แก่ 
1. กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 
2. กิจกรรมออมเงิน 
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน้าแถว 

0.00          7,500.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 

 

 รวมรายจ่าย   49,979.70  
 

    142,500.00  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๖.2 น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม 
  แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๓. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม 
  แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๔. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนและบุคลากรมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง 
งานที่ทำ 

๑. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากรประหยัดพลังงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒. งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๖.2 น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 

(บาท) 

ประมาณการ 

ปี 2566 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการเร ียนรู ้การอนุร ักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ 8 ศูนย์ 
2. กิจกรรมอบรมแกนนำการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมจัดป้ายความรู้การประหยัดพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมถังขยะรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1,000.00      100,000.00  
 

รายได้สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 

 รวมรายจ่าย 1,000.00     100,000.00  
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รายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินบำรุงการศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาสมองด้วยสุนทรียภาพทางดนตรี 81,000.00  
2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียน IEP 1,105,517.70  
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ตาม 

ความสนใจ ม.1-3 
492,000.00  

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ตาม 
ความสนใจ ม.4-6 

160,500.00  

5. โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนลักษณะพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ 

121,683.00  

6. ค่าสนับสนุนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 322,440.00  
7. โครงการฝึกปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 50,000.00  
8. โครงการฝึกปฏิบัติการสาขาหุ่นยนต์ 30,000.00  
9. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ป.1-3 69,000.00  
10. โครงการจัดเก็บค่าประกันความเสียหาย 139,000.00 เบิกจ่ายคืนนักเรียน 
11. โครงการค่าหนังสือเรียน 226,799.40  
12. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ 

ผู้เรียน 
12,000.00 

 
 

รวมรายจ่ายที่ขอจ่ายขาดจากเงินสะสม 2,809,940.10  

รายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายได้สะสมสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ  

ปี 2566 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 450,000.00  
2. โครงการปรับปรุงห้องประชุมม่ิงเมือง 680,000.00  
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วโรงเรียน 700,000.00  
4. โครงการปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ 450,000.00  
5. โครงการปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ 400,000.00  
6. โครงการปรับปรุงห้องสหการ 200,000.00  
7. โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคาร 

ประกอบ 
200,000.00  

8. โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนและการบริหารจัดการ 

2,073,000.00   

9. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 100,000.00  
รวมรายจ่ายที่ขอจ่ายขาดจากเงินสะสม 5,253,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

------------------------------------- 
รายจ่ายท้ังสิ้น       ตั้งไว้รวม  20,599,306.35 บาท แยกเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 

ตั้งไว้รวม       9,782,780.70 บาท แยกเป็น 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและคววามเป็นพลโลก 

ตั้งไว้รวม        1,022,310.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตั้งไว้  414,310.00 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ตั ้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพล
โลก 

2. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการรักการอ่าน ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม
พัฒนาผู ้เรียน ส่งเสริมการรักการอ่าน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ  ตั้งจ่ายจาก          
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและคววามเป็นพลโลก 

3. โครงการจัดการเรียนรู้ ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ตั้งไว้ 95,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้ 
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมหลักของคนไทยและคววามเป็นพลโลก 

4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพล
โลก 
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5. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร  ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและววามเป็นพลโลก 

6. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก 

7. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน ตั้งไว้ 18,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อื ่นๆ ตั ้งจ ่ายจาก เง ินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)           
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ 1.1พัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก 

8. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
ตั้งไว้ 35,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ  ตั้งจ่ายจาก         
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก 

9. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมโรงเรียนสีขาวรณรงค์และป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน ตั้งไว้  20,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ กิจกรรมโรงเรียนสีขาวรณรงค์  และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ      
ค่าว ัสดุ และค่าใช ้จ่ายอื ่นๆ ตั ้งจ ่ายจาก เง ินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา           
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความ เป็น 
พลโลก 

10. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของชาติ 
ตั้งไว้ 90,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม
ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
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ผู ้เร ียนสู ่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที ่  1.1พัฒนานักเร ียนให้มีค ุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก 

11. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา  
ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู ้เร ียนสู ่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที ่  1.1 พัฒนานักเร ียนให้มีค ุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก 

12. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยและประเพณีท้องถ ิ ่น ตั ้งไว้ 35,000.00 บาท เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน               
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ     
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-
2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ 1.1 
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก 

13. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด 
ตั้งไว้ 150,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก      
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและคววามเป็นพลโลก 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
ตั้งไว้รวม     405,000.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ  ตั้งจ่ายจาก           
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

2. โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
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3. โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด 
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

4. โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนา
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

5. โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งไว้ 25,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าว ัสดุ และค่าใช ้จ่ายอื ่นๆ  ตั ้งจ ่ายจาก เง ินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา            
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

6. โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตั้งไว้ 25,000.00บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

7. โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนรู้
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

8. โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด 
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก      
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

9. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพ
เป็นพลโลก กลยุทธ์ที ่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนบรรลุ ผลตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
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10. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมวิชาการ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ชุมนุมวิชาการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
ตั้งไว้รวม    3,480,330.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศพัฒนาสมองด้วยสุนทรียภาพ
ทางด้านดนตรี ตั้งไว้ 188,500.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศพัฒนาสมองด้วยสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

2. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตั้งไว้ 197,500.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือผู ้เรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

3. โครงการโภชนาการและอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,875,400.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโภชนาการและ
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุน 
ค่าอาหารกลางวัน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ด ี

4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื ่อจ่ายเป็น          
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที ่ 1        
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมี    
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

5. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสายสัมพันธ์ เทา-แดง ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขัน 
กีฬาสายสัมพันธ์ เทา-แดง จัดการแข่งขัน กีฬาสายสัมพันธ์ เทา-แดง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี
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6. โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 
ตั้งไว้ 60,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครภูเก็ต ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
มีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

7. โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของผู้เรียน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของผู้เรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

8. โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งไว้ 993,930.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน
และค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุน ค่าจัดการศึกษาฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
มีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตั้งไว้รวม    1,417,440.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ ตั้งไว้ 1,285,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน   
สู ่ความเป็นเลิศด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ ่นยนต์  ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหุ่นยนต์            
ป.1 - ม.3 (ค่าจ้างเหมาบริการ) ค่าวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม
การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื ่น ตั ้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา         
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒1 

2. โครงการส่งเสริมความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียน ตั้งไว้ 82,440.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียน ค่าสมนาคุณวิทยากร     
ค่าว ัสดุ และค่าใช ้จ่ายอื ่นๆ  ตั ้งจ ่ายจาก เง ินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา           
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒1 
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3. โครงการจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู ่ความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตั้งไว้  *250,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจาก งบประมาณเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มี
สมรรถนะสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒1 

4. โครงการจัดการเรียนรู ้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู ่ความเป็นเลิศ ด้านภาษา จีน ตั ้งไว้ 
*300,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านภาษาจีน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งบประมาณเทศบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
มีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒1 

5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งไว้ *200,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจาก รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1    
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มี
สมรรถนะสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒1 

6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพ  ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม
พัฒนาการและพัฒนาศักยภาพ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งบเทศบาล/
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ 
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒1 

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
ตั้งไว้รวม  3,457,700.70 บาท  แยกเป็น 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ ตั้งไว้ 225,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามความสนใจ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่
มาตรฐานสากล 

2. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ตั้งไว้ 250,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก งบเทศบาล/เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ ๑.๕ พัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
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3. โครงการจ ัดการเร ียนร ู ้  ตามหลักส ูตรส ่งเสร ิมศักยภาพผู ้ เร ียนส ู ่ความเป ็นเล ิศห ้องเร ียน IEP  
ตั้งไว้ 2,535,517.70 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่      
ความเป็นเลิศห้องเรียน IEP ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ค่าอาหาร ค่าที่พัก      
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
สู่มาตรฐานสากล โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศแผนการเรียน
ภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 161,683.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศแผนการเรียนภาษาต่างประเทศ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู ่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที ่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่      
ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 

4. โครงการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ แผนการเรียนเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งไว้ 64,500.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้ ตามหลักสตูร
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพ
เป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 

5. โครงการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ แผนการเรียนอาหารและ
โภชนาการ ตั้งไว้ 61,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู ่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที ่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ 
ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 

6. โครงการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ แผนการเรียนดนตรีและ
ศิลปะการแสดง ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ แผนการเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก  กลยุทธ์ที่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 

7. โครงการจัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตั้งไว้ 140,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการ
เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑. ๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
สู่มาตรฐานสากล 
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8. โครงการอาหารและโภชนาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนลักษณะพิเศษ ตั้งไว้ 1,836,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและโภชนาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนลักษณะพิเศษ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งบประมาณเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก กลยุทธ์ที่ ๑. ๕ พัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ตั้งไว้รวม    4,116,000.00 บาท แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  ตั้งไว้รวม      3,276,000.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการงานจ้างเหมาบริการงานการสอนและงานสนับสนุนการสอนเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล  ตั ้งไว้ 3,276,000.00 บาท เพื ่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนและ 
งานสนับสนุนการสอนเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

2. โครงการงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 120,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง
เหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งบประมาณเทศบาล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ครูมืออาชีพ 
  ตั้งไว้รวม     700,000.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน
ในศตวรรษที่ 21 ตั้งไว้ 340,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21  ค่าจ้างเหมาบริการ    
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-
2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ สู่ครูมืออาชีพ 

2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามนโยบายของต้นสังกัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 240,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามนโยบายของต้นสังกัด
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ  ตั้งจ่ายจาก          
รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
สู่ครูมืออาชีพ 
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3. โครงการพัฒนาครูเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ
พัฒนาครูเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก        
รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
สู่ครูมืออาชีพ 

4. โครงการพัฒนาครูเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด
โครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ สู่ครูมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
  ตั้งไว้รวม     140,000.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  
ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก รายได้สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 

2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ตั้งไว้ 15,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาครู         
และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 

3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 15,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา      
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 

4. โครงการพัฒนาการบริหารประชุมครู และบุคลากร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ
พัฒนาการบริหารประชุมครู และบุคลากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้าง         
ขวัญกำลังใจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

  ตั้งไว้รวม    165,000.00 บาท  แยกเป็น 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
  ตั้งไว้รวม    130,000.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ตั ้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
ระบบการบร ิหารจัดการตามมาตรฐานสากล  กลยุทธ ์ท ี ่  ๓.๑ พัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการสู่
มาตรฐานสากล 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนตามศักยภาพ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนตามศักยภาพ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบ         
การบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

4. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณเพ่ือยกระดับการบริการ ตั้งไว้ 6,000.00 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณเพ่ือยกระดับการบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบ   
การบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

5. โครงการรับนักเรียนใหม่  ตั้งไว้ 25,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับนักเรียนใหม่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ตั ้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา           
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที ่  ๓ การพัฒนาระบบการบร ิหารจัดการตามมาตรฐานสากล              
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล  

6. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุโรงเรียน  ตั้งไว้ 6,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนา
ระบบการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผน โครงการ และพัฒนาระบบติดตามงาน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผน โครงการ และพัฒนาระบบติดตามงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื ่นๆ ตั ้งจ ่ายจาก เง ินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบ     
การบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

8. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเง ินการศึกษา  ตั ้งไว้ 7,000.00 บาท เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช ้จ ่าย 
ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินการศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบ    
การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

9. โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
ตั้งไว้ 6,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  ตั้งไว้รวม     35,000.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ตั้งไว้ 15,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ 

2. โครงการจัดทำทะเบียนและสถิตินักเรียน ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำทะเบียนและสถิติ
นักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ 

3. โครงการจัดทำทะเบียนและข้อมูลด้านบุคลากร ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำทะเบียนและ
ข้อมูลด้านบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ 

4. โครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำข้อมูลพื้นฐาน
สถานศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล    
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ    

5. โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูล
ด้านการเงินและงบประมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ตั้งไว้รวม   5,650,025.65 บาท แยกเป็น 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  ตั้งไว้รวม    1,735,025.65 บาท แยกเป็น 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จัดซื้อหนังสือเรียน) ตั้งไว้ 1,318,225.65 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จัดซื้อหนังสือเรียน) ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหา
ทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้
เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ 

2. โครงการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 300,000.00 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจาก รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔    
การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้  กลยุทธ์ที่ ๔.๑ จัดหาทรัพยากรทาง  
การศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3. โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงร ักษาครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ  ตั ้งไว้ 40,000.00 บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  กลยุทธ์ที่ ๔.๑ จัดหาทรัพยากรทางการ
ศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ 

4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการบริหารงาน และระบบสารสนเทศ 
ตั้งไว้ 60,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการบริหารงาน และระบบ
สารสนเทศ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื ้อต่อ   
การเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ 

5. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงและเติมน้ำยาถังเก่า ตั้งไว้ 10,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิงและ
เติมน้ำยาถังเก่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสม 
และมีคุณภาพ 

6. โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน ตั้งไว้ 6,800.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระบบ
สาธารณูปโภคโรงเรียน ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายเครือข่าย ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา      
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(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้          
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ตั้งไว้รวม   2,090,000.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหุ ่นยนต์  ตั้งไว้ *1,500,000.00 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การปรับปรุงห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก        
งบประมาณเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหา
ทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่  
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2. โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง
สำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล ตั้งไว้ 15,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง
พยาบาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 450,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาอาคาร 
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5. โครงการพัฒนาสวนหย่อม ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสวนหย่อม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื ้อต่อ   
การเรียนรู้ กลยุทธ์ที ่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที ่ แหล่งเรียนรู ้ในโรงเรียนให้เป็ นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

6. โครงการจ้างทำโครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ตั้งไว้ 60,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำ
โครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาอาคาร 
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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7. โครงการปรับปรุงห้องประชุมมิ่งเมือง ตั้งไว้ 680,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ห้องประชุมมิ ่งเมือง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากร
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้       
ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

8. โครงการปรับปรุงและต่อเติมรั้วโรงเรียน ตั้งไว้ 1,400,000.00 บาท (70,000) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงและต่อเติมรั้วโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก        
งบประมาณเทศบาล/รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างและ
พัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9. โครงการจัดทำป้ายบอกห้องเรียน และห้องพิเศษและสถานที่ในโรงเรียน  ตั้งไว้ 40,000.00 บาท       
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายบอกห้องเรียน และห้องพิเศษและสถานที่ในโรงเรียน ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ กลยุทธ์ที ่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที ่ แหล่งเรียนรู ้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ 

10. โครงการติดตั้งผ้าม่านประจำห้อง ตั้งไว้ 95,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งผ้าม่าน
ประจำห้อง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 
  ตั้งไว้รวม   1,825,000.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา/
รายได้สะสม ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากร
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่ง
เรียนรู้และอาคารสถานที่ 

2. โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  ตั้งไว้ 45,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้  กลยุทธ์ที ่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง 
บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 
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3. โครงการจ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม ตั้งไว้ 41,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ 
ห้องส้วม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคาร
สถานที ่

4. โครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงร ักษาอาคารเร ียน และอาคารประกอบ  ตั ้งไว้ 300,000.00 บาท             
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียน และอาคารประกอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง 
บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

5. โครงการจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า     
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

6. โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ตั้งไว้ 29,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

7. โครงการจัดหาเครื่องมือช่าง วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและระบบน้ำ  ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น      
ค่าเครื่องมือช่าง ค่าวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและระบบน้ำ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก    
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหา
ทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

8. โครงการจัดทำระบบกันซึมดาดฟ้าและทางเชื่อมอาคารร่มไทรทองกับอาคารมิ่งเมือง  
ตั้งไว้ 500,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำระบบกันซึมดาดฟ้าและทางเชื่อมอาคาร
ร่มไทรทองอาคารมิ่งเมืองค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งบประมาณเทศบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

9. โครงการปรับปรุงห้องผู ้อำนวยการ ตั ้งไว้ 450,000.00 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงห้อง
ผู้อำนวยการ ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฎในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมี
คุณภาพ กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

10. โครงการปรับปรุงห้องนาฎศิลป์ ตั้งไว้ 400,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงห้องนาฎศิลป์  
ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช่จ่ายอื ่นๆ ตั ้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  
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(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

11. โครงการปรับปรุงห้องสหการโรงเรียน ต้ังไว้ 200,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงห้องสหการ
โรงเรียน ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

12. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ต้ังไว้ 100,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงห้องครัว กั้นพ้ืนที่เก็บ
ถังแก๊ส ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆโรงอาหาร ซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
อื ่นๆ ตั ้งจ ่ายจาก เง ินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)               
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ ๔.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  ตั้งไว้รวม   643,000.00 บาท แยกเป็น 

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
  ตั้งไว้รวม   423,000.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการแนะแนวเพื ่อศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื ่อจ่ายเป็น 
ค่าจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่าย
อื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์   
ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา            
กลยุทธ์ที่ ๕.๑   สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น ตั้งไว้ 80,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น  ค่าจ้าง
เหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคี
เครือข่ายทางการศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนตามความถนัดและสนใจ ตั้งไว้ *100,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนตามความถนัดและสนใจ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งบประมาณเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษา 

4. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำทาง
การศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ิม
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ประสิทธิภาพ พัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานผู ้นำทางการศึกษาและ       
ทัศนศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  กลยุทธ์ที ่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของ
ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ตั้งไว้ 15,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคี
เครือข่ายทางการศึกษา  

6. โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ        
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว 
ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

7. โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองประจำปี (ประชุมสามัญประจำปี) ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและประชุมผู้ปกครองประจำปี (ประชุมสามัญประจำปี) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช ่จ ่ายอื ่นๆ ตั ้งจ ่ายจาก เง ินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา            
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคี
เครือข่ายทางการศึกษา 

8. โครงการปฐมนิเทศผู ้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปี  ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปี ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ           
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา              
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

9. โครงการจัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่า ตั้งไว้ 3,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมนุม
ศิษย์เก่า ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน 
  ตั้งไว้รวม   220,000.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ตั้งไว้ 120,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
นิทรรศการทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาระบบ 
การประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน 

2. โครงการจัดทำวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ VDO เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดทำวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ VDO เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของ
โรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ 
การให้บริการชุมชน 

3. โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งไว้ 10,000.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช ่จ ่ายอื ่นๆ ตั ้งจ ่ายจาก เง ินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา            
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริม           
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน  

4. โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่น ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ผลงานดีเด่น ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
และการให้บริการชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตั้งไว้รวม   242,500.00 บาท แยกเป็น 

กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ตั้งไว้รวม   142,500.00 บาท แยกเป็น 

1. โครงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมจัดการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็น
ต้นแบบการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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2. โครงการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 90,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. โครงการจัดการเรียนรู้ตลาดนัดวิถีพอเพียง ตั้งไว้ 15,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนรู้ตลาดนัดวิถีพอเพียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัด
พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

4. โครงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนธนาคาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๖.๒ น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
  ตั้งไว้รวม   100,000.00 บาท แยกเป็น 
          โครงการจัดการเรียรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ   
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๖.๒ น้อมนำแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ครั้งที่ ๔/2565 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กันยายน 2565 

ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
................................................................................................................. 
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ประธานที่ประชุม  นายนิติธร  เทพบุตร 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.00 น. 



๒ 

 

คุณนิติธร  การประชุมวันนี้ ขอเรียนเชิญ ผอ.ภคมน แก้วภราดัย ดำเนินการตามวาระการประชุม 
ผอ.ภคมน   ในนามของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ขอขอบคุณในความร่วมมือของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกท่านที ่มาประชุมในวันนี ้ ครั ้งนี ้เป็นการประชุม ครั ้งที ่ ๔                
ปีการศึกษา 2565  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ผอ.ภคมน   ๑. วันที ่4 ตุลาคม 2565 พนักงานครู 3 คน ยา้ยมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
      สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

1.1 นางสาวพิชชาภรณ์  ก้งซ้าย จากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 
1.2 นางปัจยาการ  สร้อยทอง     จากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
1.3 นายพีระพงศ์  ธราเดชสุวรรณ จากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

2. นางประภาพร ทองดี  ผ่านการประเมินเลื่อนวทิยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. ปฏิทินวิชาการ 
    3.1 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน  
          2565 

3.2 กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน 
      - ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 กันยายน 2565 
      - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 

 ๔. งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ รองฯเชิดศักดิ์  เพชรา วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน  
     ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบูกิตตา เวลา ๑๘.๐๐ น. 

คุณนิติธร เสนอให้แต่งตั้ง รองฯเชิดศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในด้านงานปกครอง  

มตทิี่ประชุม รับทราบและเห็นชอบในการแต่งตั้ง รองฯเชิดศักดิ์ เพชรา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื ่อง รับรองรายงานการประชุม ครั ้งที ่ผ่านมา (ครั ้งที ่ ๓/256๕ วันเสาร์ที ่ ๒๐ 
สิงหาคม 2565) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ ๓/256๕ วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม 
2565 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ ๓/256๕ วันเสาร์ท่ี ๒๐ สิงหาคม 
2565) 

ผอ.ภคมน ๑. การขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามและมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
พร้อมจัดการแถลงข่าวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 11 คน ผลงานจาก 
การเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot League 2022  
เมื่อวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2565  ณ เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลีใต้  
ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลและอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอต่อนายกฯ 

คุณนิติธร เสนอให้ทางเทศบาลประสานกับเลขาผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำหนดวันมอบใบประกาศ 
 เกียรติคุณ 



๓ 

 
ผอ.ภคมน ๒. การจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต โครงการสอนเสริม 
     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา กิจกรรมส่งเสริม 
     ความเป็นเลิศ งบประมาณ 1,527,400 บาท 
คุณนิติธร เสนอให้ทางโรงเรียนของบประมาณจากเทศบาลเพิ่ม และฝากเรื่องกับ สท.สุวนันท์ 
 ในการประสานงานกับนายกฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง รายงานผลการปฏบิัติงาน /ดำเนินการ 
ผอ.ภคมน ๑. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 

1.1  การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น  
            กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
      ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลชมเชย 

         1.2 ผลแข่งขันหุ่นยนต์ 2022 MakeX Thailand Robotics Competition    
               (รอบเก็บคะแนน) ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2565  ณ กรุงเทพมหานคร 
      - รุ่น Stater ระดับประถมศึกษา ไดค้ะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๑ และคะแนนรวม 
        ลำดับที่ ๓ และ ๔ 
     - รุ่น Explorer ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ไดค้ะแนนลำดับที่ ๔ และลำดับที่ ๑๐ 

2. ผลการแข่งขันกีฬา 
2.1 ผลการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42                      
      รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8  ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม –                
      3 กันยายน 2565  นักเรียนได้รับรางวัล  จำนวน 12 รายการ ดังนี้ 

 - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จำนวน 4 รายการ 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 6 รายการ 

๒.๒ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล    
2022  รอบคัดเลือกภาคใต้  ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนรีสอร์ท 
อนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 - 10 กันยายน 
2565  นักเรียนได้รับรางวัลจำนวน 4 รายการ ดังนี้ 

 - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ คือ วอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง  
   (อายุไม่เกิน 16 ปี) และวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง (อายุไม่เกิน  
   18 ปี) 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 2 รายการ คือ วอลเลย์บอลชายหาด  
   ประเภททีมหญิง (อายุไม่เกิน 16 ปี) วอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง  
   (อายุไม่เกิน 1๘ ปี) 

3. การจัดสรรทุนการศึกษา  
ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย ์โดยพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์            
ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ทุนสำหรับนักเรียนประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลน
ทุนทรัพย ์จำนวน 1,800 บาท ด.ช.กันตทิัต  ถิน่เกาะยาว ชั้น ป.6/2 
 
 



๔ 

 
4. รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 

                            งบประมาณ พ.ศ.2565  
 

รายการ ไตรมาส ผลการดำเนินงาน 
ระบบเครือข่ายและระบบสัญญาณไร้สาย ๑ ขั้นตอนพัสดุ และลงงานติดตั้ง 
ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ๑ ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ 

 
5. รายงานการเงินและบัญชี  

ท่ี รายการ จำนวน (บาท) หมายเหต ุ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

1 ยอดคงเหลือยกมาจากเดอืน มิถุนายน 2565 19,049,867.16  
2 รายรับ เดือน กรกฎาคม 2565  752,810.00  
3 รายจา่ย เดือน กรกฎาคม 2565 1,079,920.01  
4 เงินคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม 2565 18,722,757.15  
5 รับเอกสารวางฎีกา (จำนวน 60 เรื่อง)     
6 เขียนเช็ค  (จำนวน 59 ฉบับ)   เลขที่เช็ค 20234712-

20555442 
7 ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2565    
 -ภ.ง.ด.3 4,023.99   
 -ภ.ง.ด.53 1,116.81   

8 เช็คที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง มารับแล้ว (จำนวน 50 ฉบับ) 1,079,920.01   
 

ท่ี รายการ จำนวน (บาท) หมายเหต ุ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

1 ยอดคงเหลือยกมาจากเดอืน กรกฎาคม 2565 18,722,757.15   
2 รายรับ เดือน สิงหาคม 2565  1,239,508.00    
3 รายจา่ย เดือน สิงหาคม 2565 1,895,863.32   
4 เงินคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2565 18,066,401.83   
5 รับเอกสารวางฎีกา (จำนวน 79 เรื่อง)      
6 เขียนเช็ค  (จำนวน 77 ฉบับ)    เลขที่เช็ค 20555444-

20555526 
7 ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายประจำเดือน สิงหาคม 2565     
  -ภ.ง.ด.3     5,866.90    
  -ภ.ง.ด.53 11556.95   
8 เช็คที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง มารับแล้ว (จำนวน 74 ฉบับ) 1,๘๙๕,๘๖๓.๓๒   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
6. รายงานการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรยีนที่ 1/2565        

ลำดับ ประเภทการชำระ จำนวนเงิน 

๑ โครงการพัฒนาสมองด้วยสุนทรียภาพทางดนตร ี 60,500.00 

๒ โครงการส่งเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรค์วบคุมหุ่นยนต์ 
เพื่อการศกึษา 

530,000.00 

๓ โครงการจดัการเรียนการสอนหลักสูตร IEP  655,000.00 

๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามความสนใจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3 

355,000.00 

๕ โครงการจดัการเรียนการสอนห้องเรียนลักษณะพิเศษภาษาตา่งประเทศ 50,000.00 

๖ โครงการจดัจ้างครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
และการบริหารจัดการ 

466,000.00 

7 ค่าสนับสนุนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 179,600.00 

8 โครงการฝึกปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 14,000.00 

9 โครงการฝึกปฏิบัติการสาขาหุ่นยนต์ 22,500.00 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามความสนใจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 

114,000.00 

11 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 60,500.00 

12 โครงการจดัเก็บค่าประกนัความเสียหาย 139,000.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,646,100.00 

 
ลำดับ ประเภทการชำระ จำนวนเงิน 

๑ ค่าสมาชิกชมรมผู้ปกครอง 255,600.00 
๒ ค่าบริการทำความสะอาด 170,400.00 
๓ ค่าระบบ Student Care 109,500.00 
๔ ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ 109,500.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 645,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 
7. รายงานสถานการณ์คลัง (ณ วันที่ 19 กันยายน ๒๕๖5) 

- เงินฝากธนาคาร จำนวน ๑๗,๕๘๓,๗๓๔.๓๔ บาท 
- รายการกันเงินไว้ จำนวน ๔๕๔,๖๒๒ บาท (โครงการติดตั้งผ้าม่านประจำห้อง  
   โครงการติดตั้งห้องพักครูและห้องปฏิบัติการ และโครงการติดตั้งระบบแก๊ส 
   ห้องครัว) 

 8.  ฐานข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖5) 
        จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๗๐ คน  

- ระดับประถมศึกษา  จำนวน  418  คน     
           - ระดับมัธยมศึกษา    จำนวน  752  คน  

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ทางโรงเรียนกำกับตดิตามการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผอ.ภคมน ๑. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 
ดร.เรืองสิทธิ ์ วิสัยทัศน์ควรมีข้อความที่เกี่ยวกับคุณธรรม 
รศ.ดร.สาวิตร ไม่ควรใส่คำวา่ “โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต” 
คุณนิติธร ควรใส่ข้อความที่เกี่ยวกบัการมีทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ 
คุณสุนทร การกำหนดวิสัยทศัน์ควรดึงเอาอัตลักษณ์ที่เราเป็นอยู่ ไม่จำเป็นต้องมาก แต่สะท้อนตัวตน 
 ของเราเอง 
 

มติที่ประชุม ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
 โดยมีความคิดเห็นจากที่ประชุมคร่าวๆ คือ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลด้วย                   
 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผลิตคนดี มีความรับผิดชอบ และน้อมนำปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผอ.ภคมน ๒. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียดดังแนบ) 
      ๒.๑ ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจดัสรร 
            ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินบำรุงการศกึษา และรายได้อื่นๆ เป็นเงิน 
        ๑๔,๔๑๗,๑๖๖.๒๕ บาท 

     ๒.๒ รายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  
            ๒๐,๕๙๙,๓๐๖.๓๕ บาท โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแนวทาง 
       การพัฒนาไดด้ังนี ้
  - ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มศีักยภาพ 
    เป็นพลโลก ยอดรวม ๙,๓๕๐,๗๘๐.๗๐ บาท 

 - ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
     ยอดรวม ๔,๕๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

- ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพฒันากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้   
  มาตรฐานสากล ยอดรวม ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 - ยุทธศาสตร์ที ่๔ การจดัหาทรพัยากรทางการศกึษาให้เพียงพอและมีคณุภาพ 
      ยอดรวม ๕,๖๕๐,๐๒๕.๖๕ บาท 
 
 



๗ 

 
 - ยุทธศาสตร์ที ่๕ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสรมิบทบาทภาคีเครือข่าย     
   ในการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพ ยอดรวม ๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

 - ยุทธศาสตร์ที ่๖ น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยอดรวม ๒๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

ผอ.ภคมน ๓. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                           (รายละเอียดดังแนบ) 
 

รายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินบำรุงการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหต ุ

๑. โครงการพัฒนาสมองด้วยสุนทรียภาพทางดนตรี ๘๑,๐๐๐.๐๐  
๒. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียน IEP ๑,๑๐๕,๕๑๗.๗๐  
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ตามความสนใจ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

๖๗๔,๐๐๐.๐๐  

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ตามความสนใจ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

๑๖๐,๕๐๐.๐๐  

๕. โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนลักษณะพิเศษ
ภาษาตา่งประเทศ 

๑๒๑,๖๘๓.๐๐  

๖. ค่าสนับสนุนพัฒนาสือ่เทคโนโลยี ๓๒๒,๔๔๐.๐๐  
๗. โครงการฝึกปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ๕๐,๐๐๐.๐๐  
๘. โครงการฝึกปฏิบัติการสาขาหุ่นยนต์ ๓๐,๐๐๐.๐๐  
๙. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑-๓ 

๖๙,๐๐๐.๐๐  

๑๐. โครงการจัดเก็บค่าประกันความเสียหาย ๑๓๙,๐๐๐.๐๐ ดำเนินการเบิกจ่ายคืน 
๑๑. โครงการค่าหนังสือเรียน ๒๒๖,๗๙๙.๔๐  
๑๒. โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ๑๒,๐๐๐.๐๐  

รวมรายจ่ายที่ขอจ่ายขาดจากเงินสะสม ๒,๙๙๑,๙๔๐.๑๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙ 

 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

 




