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ส่วนที ่1 
ค ำแถลงประกอบแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน มัธยมเทศบำล ๔ 
เทศบำลเมืองสิงหบ์ุรี 

อ ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
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๒ 

ค ำแถลงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

เรียน ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 
 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการ แนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
ดังต่อไปนี้  
1. สถำนกำรณ์คลัง  

1.1 งบประมาณรายจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ณ วันที่ 30 กันยายน 25๖๐ สถานศึกษามีสถานะภาพ

การเงิน ดังนี้  
  1.1.1  เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น   จ านวน  3,๘๙๖,๒๘๖.๓๔  บาท  
  1.1.2  เงินรายได้สะสม ทั้งสิ้น   จ านวน  ๓,๑๒๗,๓๐๘.๔๓ บาท  
  1.1.3 รายการกันเงินไว้ จ านวน –โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน -บาท  
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีท่ีผ่ำนมำ (25๕๙) และปีปัจจุบัน  
 2.1 รายรับจริง       จ านวน ๑,๘๒๑,๕๑๔  บาท  
  2.1.1  รายได้ที่จัดหาเอง     จ านวน   -  บาท  
  2.1.2  รายได้ที่เทศบาลตั้งงบประมาณให้และ   จ านวน   -  บาท  
    เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน  
   1)  เงินที่เทศบาลตั้งงบประมาณให้   จ านวน   -   บาท  
สถานศึกษาจากเงินรายได้ของเทศบาลเอง  
   2)  เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้   จ านวน   -  บาท  
เทศบาลเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา  
   3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
    (1) เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย   จ านวน ๑,๘๒๑,๕๑๔  บาท  
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.2 รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น      จ านวน ๑,๒๔๔,๒๖๔.๘๕ บาท  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จ านวน ๖๐๑,๒๕๑ บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน  จ านวน ๑๐๕,๘๘๘ บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   ๖๒,๘๘๙ บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ จ านวน ๑๕๖,๒๘๑ บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาคุณภาพความร่วมมือ  จ านวน  - บาท 
     เพ่ือการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ จ านวน   ๔๗,๐๔๗ บาท 
     ตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น จ านวน ๒๗๐,๙๐๘.๘๕ บาท 
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๓ 

2.1 รำยได ้

รำยได้ 
รับจริง 

ปี 25๖๐ 
ประมำณกำร 

ปี 25๖๑ 
หมำยเหตุ 

ก. รำยได้ที่จัดหำเอง    

1. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่
สถานศึกษาโดยเฉพาะ 

- -  

2. เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่
ได้จากการจาหน่ายสิ่งของ 

- -  

3. เงินที่ได้จากการแสดงหรือ
กิจกรรมต่างๆ 

- -  

4. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็น
ค่าบ ารุงการศึกษา 

- -  

5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก 
เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์
จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 

- -  

6. เงินที่ได้จากการจ าหน่ายถ่าย
โอนทรัพย์สินหรือเงินผลประโยชน์
จากทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ของ
สถานศึกษาและจาก บุคคลภายนอก 

- -  

7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงิน
รายได้สถานศึกษา 

- -  

ข. รำยได้ที่เทศบำล ตั้งงบประมำณ
ให ้และเงินที่ได้รับจำกเงินอุดหนุน 

   

1. เงินที่เทศบาล ตั้งงบประมาณ
ให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ
เทศบาลเอง 

- -  

2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรร
ให้เทศบาล เพ่ือตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษา 

- -  

3. เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ    
3.1 เงินโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๑,๘๒๑,๕๑๔
140.00 

1๑,๘๗๓,๒๓๕0  

รวมรำยได้ทั้งสิ้น ๑,๘๒๑,๕๑๔ ๑,๘๗๓,๒๓๕  
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๔ 

๒.๒ รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ 
จ่ำยจริงจริง 
ปี 25๖๐ 

งบประมำณ 
ปี 25๖๑ 

หมำยเหตุ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๕๖๘,๑๘๖ ๕๙๙,๐๓๕  

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 

๓๓,๐๖๕ ๘2,000  

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพฤติกรรม
ผู้เรียน 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณธรรม
นักเรียน 

๙,๔๖๖ ๗2,000  

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริม
ผู้เรียนให้กล้าแสดงออก 

๒๖,๔๔๗ ๔1,000  

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน 

๖๙,๙๗๕ 1๗0,000  

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและ
ส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็น
คร ู

- 1,000  

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
และผู้ปกครอง 

๖๒,๘๘๙ ๗๕,000  

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้และอำคำรสถำนที่ 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  

๑๕๐,๐๐๐ 2๕๑,800  

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

๖,๒๘๑ 200,000  

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพ
ควำมร่วมมือเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ๑0,000  
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๕ 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ 
จ่ำยจริงจริง 
ปี 25๖๐ 

งบประมำณ 
ปี 25๖๑ 

หมำยเหตุ 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพ
กระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

๔๗,๐๔๗ 2๕,000  

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาจัด
การศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- 2๓๙,000  

๗. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมควำม
ภำคภูมิใจในท้องถิ่น 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริม
ในความรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง 

๑๙๓,๔๒๕ ๘๐,000  

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริม
ให้สังคมชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๗๗,๔๘๓.๘๕ ๒๗,๔๐๐  

รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น ๑,๒๔๔,๒๖๔.๘๕ ๑,๘๗๓,๒๓๕  
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๖ 

ส่วนที ่2 
แผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน มัธยมเทศบำล ๔ 
เทศบำลเมืองสิงหบ์ุรี 

อ ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
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๗ 

บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 
เทศบำลเมืองสงิห์บุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดสงิห์บุรี 

 
หลักกำร 

 
รำยจ่ำยท้ังสิ้น     ยอดรวม              ๑,๘๗๓,๒๓๕ บำท 
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ได้ ดังนี้ 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยอดรวม ๕๙๙,๐๓๕ บาท 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ยอดรวม ๘2,000 บาท 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพฤติกรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ยอดรวม ๗2,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้

กล้าแสดงออก 
ยอดรวม ๔1,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

ยอดรวม 1๗0,000 บาท 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มี

คุณลักษณะความเป็นครู 
ยอดรวม 1,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง 

ยอดรวม ๗๕,000 บาท 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอำคำรสถำนที่ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ยอดรวม 2๕๑,800 บาท 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาอาคารสถานที่ ยอดรวม 200,000 บาท 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพควำมร่วมมือเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ยอดรวม ๑0,000 บาท 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกระบวนกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามความต้องการของท้องถิ่น 

ยอดรวม 2๕,000 บาท 
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๘ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาจัดการศึกษาให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยอดรวม 2๓๙,000 บาท 

๗. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมควำมภำคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมในความ
รักษ์ท้องถิ่นของตนเอง 

ยอดรวม ๘๐,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมให้สังคม
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

ยอดรวม ๒๗,4๐0 บาท 

 

เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการดาเนินการตามนโยบายของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี คณะกรรมการสถานศึกษา 
และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ เพ่ือ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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๙ 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 
โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 

เทศบำลเมอืงสิงห์บุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดสิงหบ์ุรี 
 

โดยที่เป็นการสมควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 9 
จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ดังนี้  

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25๖๐ 
เป็นต้นไป  

ข้อ 3 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  ๑,๘๗๓,๒๓๕  บาท  
 โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยอดรวม ๕๙๙,๐๓๕ บาท 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ยอดรวม ๘2,000 บาท 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพฤติกรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ยอดรวม ๗2,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้

กล้าแสดงออก 
ยอดรวม ๔1,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

ยอดรวม 1๗0,000 บาท 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มี

คุณลักษณะความเป็นครู 
ยอดรวม 1,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง 

ยอดรวม ๗๕,000 บาท 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอำคำรสถำนที่ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ยอดรวม 2๕๑,800 บาท 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาอาคารสถานที่ ยอดรวม 200,000 บาท 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพควำมร่วมมือเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ยอดรวม ๑0,000 บาท 
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๑๐ 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกระบวนกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามความต้องการของท้องถิ่น 

ยอดรวม 2๕,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาจัดการศึกษาให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยอดรวม 2๓๙,000 บาท 

๗. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมควำมภำคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมในความ
รักษ์ท้องถิ่นของตนเอง 

ยอดรวม ๘๐,000 บาท 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมให้สังคม
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

ยอดรวม ๒๗,4๐0 บาท 

 
 ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
 

        
    (นายอ านาจ  นาคแก้ว) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
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๑๑ 

ส่วนที ่3 
รำยละเอียดประกอบแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 
เทศบำลเมืองสิงหบ์ุรี 

อ ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
- ประมำณกำรรำยได ้ 
- รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  
- รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรศึกษำ 
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๑๒ 

ประมำณกำรรำยได้ของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๑ 

โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 
เทศบำลเมอืงสิงห์บุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดสิงหบ์ุรี 

 
ประมาณการรายได้   รวมทั้งสิ้น  ๑,๘๗๓,๒๓๕ บาท  

ก. รายได้ที่จัดหาเอง  
ข. รายได้ที่เทศบาล ตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน  
ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน ค าชี้แจงประมาณการไว้ .... ปีที่ผ่านมาประกอบด้วย  
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๑๓ 

รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๑ 

โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 
เทศบำลเมอืงสิงห์บุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดสิงหบ์ุรี 

 
รำยจ่ำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
งำนที่ท ำ 

ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน , 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ค่าเครื่องแบบนักเรียน , พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน, 
พัฒนางานวัดผลประเมินผล, ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระ, กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้, จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ, กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการค่าหนังสือเรยีน     ๒๔๔,๖๐๖ ๒๔๗,๒๕๕  
๒. โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน ๙๘,๙๒๐ ๙๖,๔๐๐  
๓. โครงการสนับสนุนปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน

ยากจน 
- ๑,๕๐๐  

๔. โครงการปรับปรุงหลักสตูรสถานศกึษา ๑๑,๖๙๐ ๒๐,๐๐๐  
๕. โครงการเครื่องแบบนักเรยีน ๑๑๑,๘๕๐ ๑๐๓,๗๐๐  
๖. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน 
๘,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๗. โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล ๑๘,๘๔๐ ๒๓,๐๐๐  
๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑๐,๑๓๔ ๒๐,๐๐๐  

๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

๓,๒๐๔ ๒๐,๐๐๐  

๑๐. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

๙,๙๔๓ ๒๐,๐๐๐  
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๑๔ 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๙,๙๙๐ ๒๐,๐๐๐  

๑๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑๑,๐๐๙ ๒๐,๐๐๐  

๑๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑๖. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ - ๒๒,๑๘๐  
รวมรำยจ่ำย ๕๖๘,๑๘๖ ๕๙๙,๐๓๕  

 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านความรู้และทักษะทางวิชาการ 
งำนที่ท ำ 

โครงการเปิดโลกวิชาการมัธยมเทศบาล 4, ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ, กิจกรรม
ภาษาอังกฤษวันละประโยค 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการเปิดโลกวิชาการมัธยมเทศบาล 4 - ๓๐,๐๐๐  
๒. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๓๓,๐๖๕ ๕๐,๐๐๐  
๓. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละประโยค - ๒,๐๐๐  

รวมรำยจ่ำย ๓๓,๐๖๕ ๘๒,๐๐๐  
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๑๕ 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพฤติกรรมผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณธรรมนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
การศึกษาของชาติ นโยบายการศึกษาของสถานศึกษา ท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย 
งำนที่ท ำ 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก, โครงการคุณธรรมในสถานศึกษา, การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ม.
1 และ ม.4), กิจกรรมวันไหว้ครู, โครงการปัจฉิมนิเทศ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - ๑,๐๐๐  
๒. โครงการคณุธรรมในสถานศึกษา ๓,๔๖๖ ๖๐,๐๐๐  
๓. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่(ม.1 และ ม.4) ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐  
๔. กิจกรรมวันไหว้คร ู ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
๕. โครงการปัจฉมินิเทศ - ๔,๐๐๐  

รวมรำยจ่ำย ๙,๔๖๖ ๗๒,๐๐๐  
 
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพฤติกรรมผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียนให้กล้ำแสดงออก 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
งำนที่ท ำ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 
10, โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน, กิจกรรมวันสุนทรภู่,  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี
 

๑๖ 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการผูกจิตส านึกรักสถาบัน  ๑๙,๔๒๒ ๓๐,๐๐๐  
๒. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน - ๒,๐๐๐  
๓. กิจกรรมวันสุนทรภู ่ ๒,๙๗๔ ๔,๐๐๐  
๔. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๔,๐๕๑ ๕,๐๐๐  

รวมรำยจ่ำย ๒๖,๔๔๗ ๔๑,๐๐๐  
 
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพฤติกรรมผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ 
งำนที่ท ำ 

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา, แข่งขันกีฬานักเรียนกับหน่วยงานภายนอก, 
กิจกรรม I Love Sport, โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนภายใน, โครงการอนามัยโรงเรียน 
(โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - 15,000  
๒. โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนกับหน่วยงาน

ภายนอก 
๔๙,๙๗๕ ๑๐๐,๐๐๐  

๓. กิจกรรม I Love Sport - ๑๐,๐๐๐  
๔. โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนภายใน ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๕. โครงการอนามยัโรงเรียน (โรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ) 
- ๑๕,๐๐๐  

รวมรำยจ่ำย ๖๙,๙๗๕ ๑๗๐,๐๐๐  
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๑๗ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะควำมเป็นครู 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 
งำนที่ท ำ 

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา, นิเทศการศึกษา, พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ, การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการนิเทศการศึกษา - ๑,๐๐๐  
รวมรำยจ่ำย - ๑,๐๐๐  

 
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
งำนที่ท ำ 

พัฒนางานธุรการและสารบรรณ, พัฒนางานประชาสัมพันธ์, ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ ๕๔,๓๗๙ ๖๐,๐๐๐  
๒. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ๗,๔๕๐ ๑๐,๐๐๐  
๓. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรยีน ๑,๐๖๐ ๕,๐๐๐  

รวมรำยจ่ำย ๖๒,๘๘๙ ๗๕,๐๐๐  
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๑๘ 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอำคำรสถำนที่ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
งำนที่ท ำ 

แซมครุภัณฑ์, บ้านเล็กในโรงเรียนเรา, เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL , เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ WiFi , พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต, พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด, สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ ์ - ๑๐,๐๐๐  
๒. โครงการบ้านเล็กในโรงเรียนเรา - ๗๐,๐๐๐  
๓. โครงการเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตโรงเรียนระบบ 

ADSL  
- 9,600  

๔. โครงการเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตโรงเรียนระบบ 
WiFi  

- 7,200  

๕. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนส าหรับ
เป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

๕๐,๐๐๐ 50,000  

๖. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด ๑๐๐,๐๐๐ 100,000  
๗. โครงการสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ - ๕,๐๐๐  

รวมรำยจ่ำย ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๑,๘๐๐  
 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอำคำรสถำนที่ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที ่
งำนที่ท ำ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรือ
อาคารประกอบ 

๖,๒๘๑๐ ๒๐๐,๐๐๐  

รวมรำยจ่ำย ๖,๒๘๑๐ ๒๐๐,๐๐๐  
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๑๙ 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพควำมร่วมมือเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งำนที่ท ำ 

ส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ๑๐,๐๐๐  

รวมรำยจ่ำย - ๑๐,๐๐๐  
 
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น 
งำนที่ท ำ 

พัฒนางานวิชาการและงานแนะแนว 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการพัฒนางานวิชาการ ๓๙,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
๒. โครงการพัฒนาคณุภาพงานแนะแนว ๘,๐๔๗ ๕,๐๐๐  

รวมรำยจ่ำย ๔๗,๐๔๗ ๒๕,๐๐๐  
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๒๐ 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำจัดกำรศึกษำให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
งำนที่ท ำ 

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต, โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น, วันส าคัญและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม, 
จัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี, พัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ, กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง, กิจกรรมรักการอ่าน, การประกันคุณภาพการศึกษา, อบรมคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6, พัฒนาการเรียนดนตรีเพ่ือความเป็นเลิศ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต - ๕,๐๐๐  
๒. โครงการโรงเรยีนพอเพียงท้องถิ่น - ๕,๐๐๐  
๓. โครงการวันส าคัญและอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม - ๕,๐๐๐  
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการเรียนการ

สอนลูกเสือ-เนตรนาร ี
๗๖,๔๒๕ ๕๐,๐๐๐  

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเปตองสู่ความ
เป็นเลิศ 

๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สู่
โลกกว้าง 

- ๙๐,๐๐๐  

๗. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอา่น - ๑๐,๐๐๐  
๘. โครงการประกันคณุภาพการศึกษา - ๑๐,๐๐๐  
๙. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

และ 6 
- ๔,๐๐๐  

๑๐. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนดนตรเีพื่อ
ความเป็นเลิศ 

๙๗,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๑๑. โครงการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร - -  
รวมรำยจ่ำย ๑๙๓,๔๒๕ ๒๓๙,๐๐๐  
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๒๑ 

๗. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำส่งเสริมในควำมรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมในความรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง 
งำนที่ท ำ 

ส่งเสริมศิลปะการแสดง (ลูกทุ่งวัฒนธรรมต้านยาเสพติด) , ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น, กิจกรรมวันลอยกระทง, ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว, ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา, 
ท าบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการส่งเสริมศลิปะการแสดง (ลูกทุ่ง
วัฒนธรรมต้านยาเสพติด) 

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๒. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้จากภมูิปัญญาท้องถิ่น - ๓๐,๐๐๐  
๓. กิจกรรมวันลอยกระทง -   
๔. โครงการศูนย์การเรียนรูด้้านการท่องเที่ยว - ๑๐,๐๐๐  
๕. โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศกึษา ๒๗,๔๘๓.๘๕ ๑๐,๐๐๐  
๖. โครงการท าบญุครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน - -  

รวมรำยจ่ำย ๗๗,๔๘๓.๘๕ ๘๐,๐๐๐  
 
๗. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำส่งเสริมให้สังคมชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้สังคมชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
งำนที่ท ำ 

แข่งขันกีฬาภายนอก, ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม, พัฒนาระบบสารสนเทศ, จัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วม - ๒,๐๐๐  
๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ - ๕,๔๐๐  
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๒๒ 

โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๓. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

- ๒๐,๐๐๐  

รวมรำยจ่ำย ๒๐,๐๐๐ ๒๗,๔๐๐  
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๒๓ 

รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 

เทศบำลเมอืงสิงห์บุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดสิงหบ์ุรี 
 
รำยจ่ำยท้ังสิ้น        ตั้งไว้รวม ๑,๘๗๓,๒๓๕ บำท แยกเป็น  
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   ตั้งไว ้ ๖๘๑,๐๓๕  บำท แยกเป็น  
 ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ตั้งไว ้ ๕๙๙,๐๓๕  บำท แยกเป็น  
  ๑. โครงกำรค่ำหนังสือเรียน       ตั้งไว ้ 2๔7,๒๕5  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าหนังสือเรียน โดยเป็นค่าหนังสือเรียน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๒. โครงกำรค่ำอุปกรณ์กำรเรียน   ตั้งไว ้  ๙๖,๔๐0 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน โดยเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
สี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๓. โครงกำรสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำน  ตั้งไว ้  1,500  บำท 
   ส ำหรับนักเรียนยำกจน 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับเด็กยากจน โดยเป็นค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)  
  ๔. โครงกำรปรับปรุงหลักสูตร   ตั้งไว ้  20,000 บำท   
   สถำนศึกษำ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25
๖๑ – 256๔) 
  ๕. โครงกำรเครื่องแบบนักเรียน   ตั้งไว ้  1๐3,๗00 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเครื่องแบบนักเรียน โดยเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
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๒๔ 

  ๖. โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์   ตั้งไว ้  ๕,000  บำท    
   ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25
๖๑ – 256๔)  
  ๗. โครงกำรพัฒนำงำนวัดผล    ตั้งไว ้  ๒๓,000 บำท   
   ประเมินผล  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 
256๔) 
  ๘. โครงกำรส่งเสริมและ     ตั้งไว ้  ๒0,000 บำท 
   พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๙. โครงกำรส่งเสริมและ     ตั้งไว ้  ๒0,000 บำท 
   พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๑๐. โครงกำรส่งเสริมและ     ตั้งไว ้  ๒0,000 บำท 
   พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
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๒๕ 

  ๑๑. โครงกำรส่งเสริมและ     ตั้งไว ้  ๒0,000 บำท 
   พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๑๒. โครงกำรส่งเสริมและ     ตั้งไว ้  ๒0,000 บำท 
   พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๑๓. โครงกำรส่งเสริมและ     ตั้งไว ้  ๒0,000 บำท 
   พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน่ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๑๔. โครงกำรส่งเสริมและ     ตั้งไว ้  ๒0,000 บำท 
   พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๑๕. โครงกำรส่งเสริมและ     ตั้งไว ้  ๒0,000 บำท 
   พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี
 

๒๖ 

  ๑๖. กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  ตั้งไว ้  ๒2,๑๘0 บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 
256๔) 
 
 ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรส่งเสริมและ    ตั้งไว ้  ๘๒,๐๐๐ บำท   
  พัฒนำผู้เรียนให้มีกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 
  ๑. โครงกำรเปิดโลกวิชำกำร    ตั้งไว ้  ๓0,000 บำท   
   มัธยมเทศบำล 4 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกวิชาการมัธยมเทศบาล ๔ โดยเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25
๖๑ – 256๔) 
  ๒. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ  ตั้งไว ้  ๕0,000 บำท 
   ทำงวิชำกำร 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25
๖๑ – 256๔) 
  ๓. กิจกรรมภำษำอังกฤษวันละประโยค ตั้งไว ้  2,000  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษวันละประโยค โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
 
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพฤติกรรมผู้เรียน  ตั้งไว ้  ๙๖๔,๐๓๕ บำท   
 ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณธรรม   ตั้งไว ้  ๗2,000 บำท 
  นักเรียน 
  ๑. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก   ตั้งไว ้  ๑,000  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี
 

๒๗ 

  ๒. โครงกำรคุณธรรมในสถำนศึกษำ  ตั้งไว ้  ๖0,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมในสถานศึกษา โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 
256๔) 
  ๓. โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ตั้งไว ้  ๒,000  บำท   
   (ม.1 และ ม.4) 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ม.๑ และ ม.๔) โดยเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๔. กิจกรรมวันไหว้ครู     ตั้งไว ้  ๕,000  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันไหว้ครู โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๕. โครงกำรปัจฉิมนิเทศ     ตั้งไว ้  ๕,๐๐๐  บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
 
 ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำส่งเสริมผู้เรียน ตั้งไว ้  ๔1,000 บำท 
  ให้กล้ำแสดงออก 
  ๑. โครงกำรผูกจิตส ำนึกรักสถำบัน  ตั้งไว ้  3๐,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผูกจิตส านึกรักสถาบัน โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 
256๔) 
  ๒. โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน ตั้งไว ้  ๒,000  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 
256๔) 
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๒๘ 

  ๓. กิจกรรมวันสุนทรภู่     ตั้งไว ้  ๔,000  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสุนทรภู่  โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๔. กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ  ตั้งไว ้  ๕,000  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 
256๔) 
 
 ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำส่งเสริม   ตั้งไว ้  1๗0,000 บำท   
  สุขภำพนักเรียน 
  ๑. โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด  ตั้งไว ้  15,000 บำท  
   ในสถำนศึกษำ  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๒. โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน   ตั้งไว ้  ๑๐0,000 บำท 
   กับหน่วยงำนภำยนอก 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกับหน่วยงานภายนอก โดยเป็นค่า
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)  
  ๓. กิจกรรม I Love Sport    ตั้งไว ้  ๑๐,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม I Love Sport โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25
๖๑ – 256๔) 
  ๔. โครงกำรแข่งขันกีฬำ – กรีฑำ   ตั้งไว ้  30,000 บำท   
   นักเรียนภำยใน 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนภายใน โดยเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25
๖๑ – 256๔) 
  ๕. โครงกำรอนำมัยโรงเรียน    ตั้งไว ้  ๑๕,000 บำท  
   (โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ) 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนามัยโรงเรียน (โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ) โดยเป็นค่า
เครื่องเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
 
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครูและ     ตั้งไว ้  ๗๖,๐๐๐ บำท   
 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำและส่งเสริม  ตั้งไว ้  1,๐00  บำท 
  ครูให้มีคุณลักษณะควำมเป็นครู 
  ๑. โครงกำรนิเทศกำรศึกษำ    ตั้งไว ้  1,๐00  บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการศึกษา โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
 ๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำเสริมสร้ำง  ตั้งไว ้  ๗๕,000 บำท 
  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
  ๑. โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำร   ตั้งไว ้  ๖0,000 บำท 
   และสำรบรรณ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๒. โครงกำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์ ตั้งไว ้  1๐,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ โดยเป็นค่าจัดท าเว็บไซท์ ค่า
จัดท าเอกสารแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๓. โครงกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตั้งไว ้  ๕,000  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 
256๔) 
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๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้    ตั้งไว ้  ๔๕๑,๘๐๐ บำท 
 และอำคำรสถำนที่ 
 ๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้  ตั้งไว ้  2๕๑,800 บำท   
  ๑. โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์   ตั้งไว ้  10,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยเป็นค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๒. โครงกำรบ้ำนเล็กในโรงเรียนเรำ  ตั้งไว ้  ๗0,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ้านเล็กในโรงเรียนเรา โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๓. โครงกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต   ตั้งไว ้  9,600  บำท 
   โรงเรียนระบบ ADSL 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL โดยเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๔. โครงกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต   ตั้งไว ้  7,200  บำท   
   โรงเรียนระบบ WiFi 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ WiFi โดยเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๕. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของ  ตั้งไว ้  50,000 บำท 
   โรงเรียนส ำหรับเป็นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๖. โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงห้องสมุด ตั้งไว ้  100,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
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  ๗. โครงกำรสวนสมุนไพรเพื่อกำรเรียนรู้ ตั้งไว ้  ๕,000  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสวนสมุนไพรเพ่ือการเรียนรู้ โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
 
 ๔.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ ตั้งไว ้ ๒๐๐,๐๐๐  บำท   
  ๑. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม   ตั้งไว ้ ๒๐๐,๐๐๐  บำท 
   อำคำรเรียนหรืออำคำรประกอบ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โดย
เป็นค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)  
  
๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพควำมร่วมมือ ตั้งไว ้  ๑๐,๐๐๐ บำท   
 เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง ตั้งไว ้  ๑๐,๐๐๐ บำท 
  ควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ๑. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม   ตั้งไว ้  ๑๐,๐๐๐ บำท 
   ควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
 
๖.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพ    ตั้งไว ้  ๒๖๔,๐๐๐ บำท   
 กระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำร    ตั้งไว ้  2๕,000 บำท   
  จัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  ๑. โครงกำรพัฒนำงำนวิชำกำร   ตั้งไว ้  ๒๐,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานวิชาการ โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
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  ๒. โครงกำรพัฒนำคุณภำพงำน   ตั้งไว ้  ๕,000  บำท 
   แนะแนว  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.  25๖๑ – 
256๔) 
 
๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำจัดกำรศึกษำ   ตั้งไว ้  2๓๙,000 บำท   
 ให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้   ตั้งไว ้  ๕,000  บำท  
   ตลอดชีวิต  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25
๖๑ – 256๔) 
  ๒. โครงกำรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  ตั้งไว ้  ๕,000  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ .ศ. 25๖๑ – 
256๔) 
  ๓. โครงกำรวันส ำคัญและอนุรักษ์  ตั้งไว ้  ๕,000  บำท 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันส าคัญและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25
๖๑ – 256๔) 
  ๔. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ   ตั้งไว ้  ๕0,000 บำท 
   คุณภำพกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ-เนตรนำรี 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนลูกเสือ – 
เนตรนารี โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
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  ๕. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ   ตั้งไว ้  30,000 บำท 
   กีฬำเปตองสู่ควำมเป็นเลิศ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ โดยเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)  
  ๖. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ   ตั้งไว ้  90,000 บำท 
   กิจกรรมกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๗. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำน ตั้งไว ้  ๑0,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 
256๔) 
  ๘. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตั้งไว ้  ๑๐,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 
256๔) 
  ๙. โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์   ตั้งไว ้  ๔,000  บำท  
   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ 6 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โดยเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๑๐. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ   ตั้งไว้  ๓0,000 บำท 
   กำรเรียนดนตรีเพื่อควำมเป็นเลิศ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนดนตรีเพ่ือความเป็นเลิศ โดย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่าย
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จากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
สี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
 
๗.  ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม      ตั้งไว ้  ๑๐๗,๔๐๐ บำท 
 ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น 
 ๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำส่งเสริม   ตั้งไว ้  ๘๐,000 บำท 
  ในควำมรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง 
  ๑. โครงกำรส่งเสริมศิลปะกำรแสดง  ตั้งไว ้  30,000 บำท 
   (ลูกทุ่งวัฒนธรรมต้ำนยำเสพติด) 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศิลปะการแสดง (ลูกทุ่งวัฒนธรรมต้านยาเสพติด) 
โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๒. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้   ตั้งไว ้  3๐,000 บำท   
   จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๓. โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้    ตั้งไว ้  ๑0,000 บำท 
   ด้ำนกำรท่องเที่ยว  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๔. โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้    ตั้งไว ้  ๑0,000 บำท 
   อำเซียนศึกษำ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
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 ๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำส่งเสริมให้สังคม ตั้งไว ้  ๒๗,400 บำท 
  ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง 
  ๑. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน  ตั้งไว ้  2,000  บำท 
   กำรมีส่วนร่วม 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม โดยเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25
๖๑ – 256๔) 
  ๓. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  ตั้งไว ้  ๕,๔00  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ๔. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  ตั้งไว ้  20,000 บำท 
   โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น (SBMLD) 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี
 

๓๖ 

คณะท ำงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
1 นายอ านาจ  นาคแก้ว      ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2 นายไพศาล  จรุงพันธ์      ครู คศ. ๓ 
3 นางหยาดรุ้ง  จงรักพงศ์เผ่า    ครู คศ. 3 
4 นางวาสนา  แทนเต      ครู คศ. 3 
5 นางบุญตา  แก้วเกิด      ครู คศ. 3 
6 นางบุญน า  เชื้อปุย      ครู คศ. 3 
7 นางจันทร์นิภา  เย็นทรวง     ครู คศ. 3 
8 นางสาวสายฝน  บุษบรรณ์    ครู คศ. 3 
9 นางสาวณิชาภา  หอมกรุ่น    คร ูคศ. 3 
10 นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์     ครู คศ. 3 
11 นายมณู  อ่อนแป้น      ครู คศ. 3 
12 นายจาร  นาคประสม      ครู คศ. ๓ 
13 นางสาวพจนารถ  เอมน้อย    ครู คศ. 2 
14 นายพิสุทธิศักดิ์  มามีเจริญภัช    ครู คศ. 1 
15 นางอนรรฆวี  ข าเจริญ     ครูจ้างสอน 
16 นายจิระพงษ์   โตงาม      ครูจ้างสอน 
17 นายโสภณ  ทองม ี      ครูจ้างสอน 
18 นายโชติชวาล  ค านวณ     ครูจ้างสอน 
19 นายทรงคุณ  วิลัยเกษ     พนักงานจ้าง 
20 นางสาวดุษฎี   พวงเงิน     พนักงานจ้าง 
21 นายธีรวุฒิ  แก้วทอง      พนักงานจ้าง 
22 นายพิชิต  สุคันธภักด ี     นักการภารโรง 
23 นายชัยวัฒน์  ศุภก าเนิด     นักการภารโรง 


