
1 
 

  
 

ส่วนที่ 1 
 
 

คำแถลงประกอบแผนปฏบิัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



2 
 

เรียน  ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

 บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลีย่ม จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาทุกทา่นได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 

1.  สถานะการคลัง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   11,072,183   บาท  โดยแยกเป็น 

1.1 ด้านรายรับ  ประมาณการรายรับ รวมท้ังสิ้น  11,072,183   บาท  แยกเป็น 
ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง       จำนวน      –  บาท 

1.  เงินทีม่ีผูอุ้ทิศให้แกส่ถานศึกษาโดยเฉพาะ      จำนวน      –  บาท 
2.  เงินที่ไดร้ับจากการรบัจ้างและจากการจำหน่ายสิง่ของ    จำนวน      –  บาท 
3.  เงินที่ไดจ้ากการแสดงหรือกจิกรรมต่างๆ      จำนวน      –  บาท 
4.  เงินที่ไดร้ับจากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา     จำนวน      –  บาท 
5.  เงินที่ไดจ้ากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นได้รบัประโยชน์จากการใช้ทรัพยส์ินของ 
     สถานศึกษา         จำนวน       –  บาท 
6.  เงินที่ไดจ้ากการจำหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สินหรือเงินผลประโยชน์จากทรัพยส์ินที่เกิดจากเงินรายได้ของ

สถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก      จำนวน       –  บาท 
7.  เงินดอกผลทีเ่กิดจากเงินรายได้สถานศึกษา      จำนวน       –  บาท 
8.  รายได้อื่นๆ         จำนวน       –  บาท 

ข.  รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และเงินท่ีได้รับจากการอุดหนุน 
1.  เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเอง เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 2,049,680   บาท 
1.1 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    จำนวน     259,200   บาท 
1.2 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน    จำนวน     360,000   บาท 
1.3 โครงการพฒันาการจัดการศึกษา (จ้างครูพละศึกษา)  จำนวน     180,000   บาท 
1.4 โครงการพฒันาการจัดการศึกษา (รายหัว)   จำนวน     195,200   บาท 
แยกเป็น  1.4.1 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดบัปฐมวัย  จำนวน     10,000    บาท 
     1.4.2 โครงการส้มตำลีลาระดับปฐมวัย   จำนวน     5,000    บาท 
     1.4.3 โครงการสืบสานกจิกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย จำนวน     2,700    บาท 
     1.4.4 โครงการสำนึกรักน้ำเงินเหลอืง   จำนวน     30,000    บาท 
     1.4.5 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพือ่พ่อ   จำนวน     48,500    บาท 
     1.4.6 โครงการกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน  จำนวน     99,000    บาท 

1.5 โครงการพฒันาการจัดการศึกษา (ค่าสนับสนุน รร.ทวิศึกษา) จำนวน     100,000   บาท 
1.6 โครงการมหัศจรรย์พันธ์ุไม้       จำนวน       20,000   บาท 
1.7 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา    จำนวน       25,000   บาท 
1.8 โครงการเข้าร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ำ    จำนวน       60,000   บาท 
1.9 โครงการเข้าร่วมงานสงกรานต ์     จำนวน       25,000   บาท 
1.10 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน      จำนวน       71,280   บาท 
1.11 โครงการค่าสาธารณูปโภค     จำนวน     574,000   บาท 
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      แยกเป็น 1.11.1  ค่าไฟฟ้า  จำนวน     400,000   บาท 
                 1.11.2  ค่าน้ำ    จำนวน     170,400   บาท 
                 1.11.3  ค่าโทรศัพท ์  จำนวน        3,600   บาท 
1.12 โครงการการเรียนการสอนภาษาญีปุ่่น    จำนวน     180,000   บาท 
 

2.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
          เป็นค่าใช้จ่ายในการสง่เสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน(เบิกหักผลักส่ง)  

จำนวน 3,298,800  บาท 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน        จำนวน  2,088,000   บาท 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา     จำนวน      20,000   บาท 
2.3 ค่าใช้จ่าย Internet : ADSL       จำนวน        9,600   บาท 
2.4 ค่าใช้จ่าย Internet : WIFI     จำนวน        7,200   บาท 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรงุห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน     100,000   บาท 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   จำนวน       50,000   บาท 
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด (ผลักสง่)    จำนวน     115,000   บาท 
2.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาข้าราชการคร ู   จำนวน     159,000   บาท 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน (SBMLD)    
              จำนวน      750,000  บาท 
 

3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)      จำนวน   5,288,703  บาท 
3.1 ค่าเงินรายหัวนักเรียน       จำนวน   2,611,200   บาท 
3.1 ค่าเงินรายหัวส่วนเพิ่ม ม.1-ม.3      จำนวน      282,000   บาท 
3.2 ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน       จำนวน      656,820   บาท 
3.3 ค่าหนังสือเรียนฟรี        จำนวน      772,223   บาท 
3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน       จำนวน      394,460   บาท 
3.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน        จำนวน      381,000   บาท 
3.6 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน    จำนวน      191,000   บาท 

 
ค.  รายได้สะสมของสถานศึกษา 

1.  เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น    จำนวน     435,000   บาท 
1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน (SBMLD) 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    จำนวน      435,000   บาท
      
1.2 ด้านรายจ่าย ประมาณการรายจา่ยรวมท้ังสิ้น  11,072,183   บาท  แยกเป็น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ยอดรวม 195,000 บาท 
กลยุทธ์ท่ี 1.2 นักเรียนไดร้ับการศึกษา การดูแล และป้องกนัจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
        ยอดรวม 125,000 บาท 
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กลยุทธ์ท่ี 1.3 นักเรียนไดร้ับการศึกษาเพื่อสร้างสำนึกรกัท้องถ่ิน และอนุรกัษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
        ยอดรวม 477,280 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ และมีทักษะในการแข่งขันทุก
ระดับ 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 นักเรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ     ยอดรวม 390,000 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษา  ที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
        ยอดรวม 94,700 บาท 
กลยุทธ์ท่ี 2.3  การวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ        ยอดรวม 200,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ท่ี 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที ่21       ยอดรวม 157,500 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ และพฒันาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   ยอดรวม 1,166,000 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 3.3 สถานศึกษาจัดกจิกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน        ยอดรวม 900,120 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 3.4 แหล่งเรียนรู ้สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสือ่การเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน
และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่   ยอดรวม 304,800 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 3.5 ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และประเมินผลมีประสทิธิภาพ 
        ยอดรวม 59,300 บาท 
กลยุทธ์ท่ี 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
        ยอดรวม 1,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        ยอดรวม 259,200 บาท 
กลยุทธ์ท่ี 4.2 การเพิม่โอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรบันักเรียน 
        ยอดรวม 164,100 บาท 
กลยุทธ์ท่ี 4.3 ระบบข้อมลูรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปจัจบุัน 

เพื่อการวางแผน การบรหิารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล ยอดรวม 191,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งเสรมิคุณภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 5.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิง่แวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ     ยอดรวม 300,200 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 5.2 หลักสูตร แหลง่เรียนรู ้และสื่อการเรียนรู้ ทีส่ง่เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม  และการนำแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบัติ 

        ยอดรวม 0 บาท 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบรหิารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้       ยอดรวม 0 บาท 
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กลยุทธ์ท่ี 6.2 ระบบการบรหิารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา       ยอดรวม 5,146,983 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 6.3 ทุกภาคส่วนของสงัคมมสี่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที ่       ยอดรวม 40,000 บาท 
          กลยุทธ์ท่ี 6.4 ระบบบรหิารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้าง
ขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัตงิานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ยอดรวม 900,000 บาท 
 
 
 
 
2.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561   

ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 

รายรับ 

ยอดยกมาป ี 2561  

เรียนฟรี  15  ป ี 4,885,139 

ปรับปรงุหลักสูตร 20,000 

งานประเพณี 50,000 

พัฒนาบุคลากร - 

อาหารกลางวัน 2,228,281 

ครูต่างประเทศ 659,200 

พัฒนาการศึกษา 186,400 

อื่นๆ  1,672,080 

รวม 9,701,100 
 

รายจา่ย 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เรียนฟร ี 15  ป ี 1,224,327.45 

ค่าใช้สอย  

ค่าวัสด ุ (อาหารกลางวัน) 1,980,507 

ค่าจ้างช่ัวคราว 1,182,700 

ค่าสาธารณูปโภค 808,835 

วัสด ุ 1,187,122 
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หนังสือห้องสมุด 98,706 

ภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  

โอนเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ  2562  เข้าเงินรายไดส้ะสม  

อื่นๆ (กันเงิน) 250,000 

รวม  

 9,701,100 
 
 2.1 รายได ้
 

รายได ้
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมาย
เหต ุ

ก. รายไดท้ี่จดัหาเอง    
1.  เงินที่มีผู้อุทศิให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ - -  
2.  เงินที่ได้รับจากการรับจ้างและจากการจำหน่ายสิ่งของ - -  
3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ - -  
4.  เงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา - -  
5.  เงินที่ได้จากบุคคลภายนอกเน่ืองจากบุคคลน้ันได้รับประโยชน์

จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
- -  

6.  เงินที่ได้จากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงิน
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ของสถานศึกษา
และจากบุคคลภายนอก 

- -  

7.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายไดส้ถานศึกษา - -  
8.  รายได้อ่ืนๆ - -  

ข.  รายไดท้ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัง้งบประมาณให้และเงินที่
ได้รบัจากการอดุหนุน 

   

1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง   

1,854,680 2,049,680  

1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  259,200 259,200  
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาจีน 360,000 360,000  
1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา(จ้างครูพละ

ศึกษา) 
180,000 180,000  

1.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (รายหัว) 182,000 195,000  
1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (คา่สนับสนุน

โรงเรียนทวิศึกษา) 
100,000 100,000  

1.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้   20,000 20,000  
1.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษา  25,000 25,000  
1.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานบญุสมมาบูชาน้ำ 60,000 60,000  
1.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานสงกรานต ์ 25,000 25,000  
1.10 ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน   91,280 71,280  
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รายได ้
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมาย
เหต ุ

1.11 ค่าใช้จ่ายในโครงการคา่สาธารณูปโภค 574,000 574,000  
1.12 ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาญีปุ่่น - 180,000  
    

2.  เงินอดุหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้ง
งบประมาณใหส้ถานศึกษา เช่น ค่าอาหารกลางวัน, เงินส่งเสริม
ศักยภาพการศึกษา ฯลฯ 

3,715,800 3,298,800  

2.1 ค่าอาหารกลางวัน   2,176,000 2,088,000  
2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา   20,000 20,000  
2.3 ค่าใช้จ่าย Internet : ADSL 9,600 9,600  
2.4 ค่าใช้จ่าย Internet : WIFI 7,200 7,200  
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรบัปรุงห้องสมุดโรงเรียน 100,000 100,000  
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียน 50,000 50,000  
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (ผลักสง่)  15,000 115,000  
2.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาข้าราชการครู 138,000 159,000  
2.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารจดัการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น    
750,000 750,000  

3. เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ เช่น เงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 4,670,596 5,288,703  
3.1 ค่าเงินรายหัวนักเรียน   2,541,700 2,611,200  
3.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   577,140 656,820  
3.3 ค่าหนังสือเรียนฟรี   669,946 772,223  
3.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   355,050 394,460  
3.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน   344,760 381,000  
3.6 ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน 182,000 191,000  
3.7 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) - 282,000  

ค.  รายได้สะสมของสถานศึกษา    
   1. ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น (SBMLD)    

750,000 435,000  

รวมรายไดท้ั้งสิ้น 10,991,076    11,072,183     
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 รายจา่ยตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม และ
ดูแลปอ้งกันภัยคุกคามในชีวติรปูแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวติรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพื่อสร้างสำนึกรัก
ท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 

140,000 
 
 

55,000 
 

582,920 

 
 

195,000 
 
 

125,000 
 

477,280 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในการแข่งขันทุก
ระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะที่สำคญัจำเป็น มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
          กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียน
สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21 และมีความเช่ียวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน    
          กลยุทธ์ที่ 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่
คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 
 

 
 
 

759,200 
 
 

40,000 
 
 
0 

 
 
 

390,000 
 
 

94,700 
 
 

200,000 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากร
ทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดต้ามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสตูร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวตักรรม และสื่อ
การเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จำกัดเวลาและสถานที ่

กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไก  การวดัการติดตาม  และ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบคุลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 
 

125,000 
 

1,005,500 
 
 

843,200 
 

471,800 
 
 

30,000 
 

1,000 

 
 

157,500 
 

1,166,000 
 
 

900,120 
 

304,800 
 
 

59,300 
 

1,000 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า    
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

เทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอ

ภาคในการเขา้ถงึการศึกษาที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบคุคลและสารสนเทศทางการ

ศึกษาทีค่รอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

 
0 

 
56,224 

 
0 
 

 
259,200 

 
164,100 

 
191,000 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจติสำนึกรักษ์สิง่แวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏบิัต ิ

กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสตูร แหลง่เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม  
และการนำแนวคดิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิ

 
 

385,000 
 
 
0 
 
 
 

 
 

300,200 
 
 
0 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหาร
จัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส่งผลต่อคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการ
การศึกษาทีต่อบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที ่

กลยุทธ์ที่ 6.4 ระบบบริหารงานบคุคลของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวญักำลงัใจและสง่เสริมให้
ปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
 

525,000 
 

5,331,232 
 

10,000 
 

660,000 

 
 
0 
 

5,146,983 
 

40,000 
 

900,000 

 

รวมทั้งสิ้น 10,991,076 11,072,183  
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
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แผนปฏิบตัิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 

เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น 
รายจา่ยท้ังสิ้น 11,072,183 บาท   แยกรายละเอียดตามยทุธศาสตร์ / กลยุทธ์ ได้ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ท่ี 1.1  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ยอดรวม 195,000 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 นักเรียนไดร้ับการศึกษา การดูแล และป้องกนัจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
        ยอดรวม 125,000 บาท 
กลยุทธ์ท่ี 1.3 นักเรียนไดร้ับการศึกษาเพื่อสร้างสำนึกรกัท้องถ่ิน และอนุรกัษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
        ยอดรวม 477,280 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้คู่คณุธรรม  สรา้งสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดบั 
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กลยุทธ์ท่ี 2.1 นักเรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ     ยอดรวม 390,000 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21 และมีความ
เช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

        ยอดรวม 94,700 บาท 
กลยุทธ์ท่ี 2.3  การวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ       ยอดรวม 200,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ท่ี 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที ่21       ยอดรวม 157,500 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ และพฒันาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   ยอดรวม 1,166,000 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 3.3 สถานศึกษาจัดกจิกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน        ยอดรวม 900,120 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 3.4 แหล่งเรียนรู ้สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสือ่การเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน
และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่   ยอดรวม 304,800 บาท 

 
 
กลยุทธ์ท่ี 3.5 ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และประเมินผลมีประสทิธิภาพ 
        ยอดรวม 59,300 บาท 
กลยุทธ์ท่ี 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
        ยอดรวม 1,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        ยอดรวม 259,200 บาท 
กลยุทธ์ท่ี 4.2 การเพิม่โอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรบันักเรียน 
        ยอดรวม 164,100 บาท 
กลยุทธ์ท่ี 4.3 ระบบข้อมลูรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปจัจบุัน 

เพื่อการวางแผน การบรหิารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล ยอดรวม 191,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งเสรมิคุณภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 5.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิง่แวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ     ยอดรวม 300,200 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 5.2 หลักสูตร แหลง่เรียนรู ้และสื่อการเรียนรู้ ทีส่ง่เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม  และการนำแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบัติ 

        ยอดรวม 0 บาท 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบรหิารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้       ยอดรวม 0 บาท 
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กลยุทธ์ท่ี 6.2 ระบบการบรหิารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา       ยอดรวม 5,146,983 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 6.3 ทุกภาคส่วนของสงัคมมสี่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที ่       ยอดรวม 40,000 บาท 

กลยุทธ์ท่ี 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้าง
ขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัตงิานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ยอดรวม 900,000 บาท 
 
 

เหตุผล 
 เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้เสนอ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้รับการพิจารณาผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของโรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
โดยที่เป็นการสมควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจ ตาม

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2562 ข้อ 11 จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึนไว้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ดังนี ้ 
ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี ้เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี ้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
ข้อ 3 รายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,072,183 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม และดูแลปอ้งกันภัยคุกคามในชีวติรปูแบบใหม่ 
         1.1 กลยุทธ์ นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     ยอดรวม 195,000 บาท 
         1.2 กลยุทธ์ นักเรียนได้รบัการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่

        ยอดรวม 125,000 บาท 
         1.3 กลยุทธ์ นักเรียนได้รบัการศึกษาเพื่อสร้างสำนึกรักท้องถ่ิน และอนรุักษ์วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 

        ยอดรวม 477,280 บาท 
2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มคีวามรูคู้่คุณธรรม  สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดบั 

2.1 กลยุทธ์ นักเรียนมทีักษะทีส่ำคัญจำเป็น มสีมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ     ยอดรวม 390,000 บาท 

2.2 กลยุทธ์ สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21 และมีความ
เช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน      ยอดรวม 94,700 บาท 

2.3 กลยุทธ์ การวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม และนวัตกรรมทีส่ร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ       ยอดรวม 200,000 บาท 
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3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรยีนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  

3.1 กลยุทธ์ นักเรียนมทีักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมอืงไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที ่21       ยอดรวม 157,500 บาท 

3.2 กลยุทธ์ นักเรียนมทีักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ และพฒันาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   ยอดรวม 1,166,000 บาท 

3.3 กลยุทธ์ สถานศึกษาจัดกจิกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน        ยอดรวม 900,120 บาท 

3.4 กลยุทธ์ แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู ้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่   ยอดรวม 304,800 บาท 

3.5 กลยุทธ์ ระบบและกลไก  การวัดการติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
        ยอดรวม 59,300 บาท 
3.6 กลยุทธ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
        ยอดรวม 1,000 บาท 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
4.1 กลยุทธ์ นักเรียนทุกคนได้รบัโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

         ยอดรวม 259,200 บาท 
4.2 กลยุทธ์ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจทิัล เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน 
        ยอดรวม 164,100 บาท 
4.3 กลยุทธ์ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมนิและรายงานผล ยอดรวม 191,000 บาท 
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 กลยุทธ์ นักเรียนมจีิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ     ยอดรวม 300,200 บาท 

5.2 กลยุทธ์ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู ้ทีส่่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม  และการนำแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบัติ 

        ยอดรวม 0 บาท 
6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

6.1 กลยุทธ์ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน   
และสามารถตรวจสอบได้       ยอดรวม 0 บาท 

6.2 กลยุทธ์ ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ     
และมาตรฐานการศึกษา       ยอดรวม 5,146,983 บาท 

6.3 กลยุทธ์ ทุกภาคส่วนของสังคมมสี่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที ่       ยอดรวม 40,000 บาท 

6.4 กลยุทธ์ ระบบบรหิารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญ
กำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัตงิานได้อย่างเตม็ตามศักยภาพ   ยอดรวม 900,000 บาท 
ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รบัความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

ลงนาม 
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                                                           (นายบุญธรรม  โบราณมลู) 
                                                                ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

ส่วนที่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบแผนปฏบิัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 
ประมาณการรายได้  รวมท้ังสิ้น  11,072,183  บาท 
 
ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง       จำนวน      –  บาท 

1.  เงินทีม่ีผูอุ้ทิศให้แกส่ถานศึกษาโดยเฉพาะ      จำนวน      –  บาท 
2.  เงินที่ไดร้ับจากการรบัจ้างและจากการจำหน่ายสิง่ของ    จำนวน      –  บาท 
3.  เงินที่ไดจ้ากการแสดงหรือกจิกรรมต่างๆ      จำนวน      –  บาท 
4.  เงินที่ไดร้ับจากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา     จำนวน      –  บาท 
5.  เงินที่ไดจ้ากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นได้รบัประโยชน์จากการใช้ทรัพยส์ินของ 
สถานศึกษา         จำนวน       –  บาท 
6.  เงินที่ไดจ้ากการจำหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สินหรือเงินผลประโยชน์จากทรัพยส์ินที่เกิดจากเงินรายได้ของ

สถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก      จำนวน       –  บาท 
7.  เงินดอกผลทีเ่กิดจากเงินรายได้สถานศึกษา      จำนวน       –  บาท 
8.  รายได้อื่นๆ         จำนวน       –  บาท 

 
ข.  รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และเงินท่ีได้รับจากการอุดหนุน 

1.  เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเอง เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 2,049,680   บาท 
1.1 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    จำนวน     259,200   บาท 
1.2 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน    จำนวน     360,000   บาท 
1.3 โครงการพฒันาการจัดการศึกษา (จ้างครูพละศึกษา)  จำนวน     180,000   บาท 
1.4 โครงการพฒันาการจัดการศึกษา (รายหัว)   จำนวน     195,200   บาท 
แยกเป็น  1.4.1 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดบัปฐมวัย  จำนวน     10,000    บาท 
     1.4.2 โครงการส้มตำลีลาระดับปฐมวัย   จำนวน     5,000    บาท 
     1.4.3 โครงการสืบสานกจิกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย จำนวน     2,700    บาท 
     1.4.4 โครงการสำนึกรักน้ำเงินเหลอืง   จำนวน     30,000    บาท 
     1.4.5 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพือ่พ่อ   จำนวน     48,500    บาท 
     1.4.6 โครงการกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน  จำนวน     99,000    บาท 
 

1.5 โครงการพฒันาการจัดการศึกษา (ค่าสนับสนุน รร.ทวิศึกษา) จำนวน     100,000   บาท 
1.6 โครงการมหัศจรรย์พันธ์ุไม้       จำนวน       20,000   บาท 
1.7 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา    จำนวน       25,000   บาท 
1.8 โครงการเข้าร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ำ    จำนวน       60,000   บาท 
1.9 โครงการเข้าร่วมงานสงกรานต ์     จำนวน       25,000   บาท 
1.10 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน      จำนวน       71,280   บาท 
1.11 โครงการค่าสาธารณูปโภค     จำนวน     574,000   บาท 
      แยกเป็น 1.11.1  ค่าไฟฟ้า  จำนวน     400,000   บาท 
                 1.11.2 ค่าน้ำ    จำนวน     170,400   บาท 
                 1.11.3 ค่าโทรศัพท ์  จำนวน        3,600   บาท 
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1.12 โครงการการเรียนการสอนภาษาญีปุ่่น    จำนวน     180,000   บาท 
 

2.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
          เป็นค่าใช้จ่ายในการสง่เสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน(เบิกหักผลักส่ง)  

จำนวน 3,298,800  บาท 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน        จำนวน  2,088,000   บาท 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา     จำนวน      20,000   บาท 
2.3 ค่าใช้จ่าย Internet : ADSL       จำนวน        9,600   บาท 
2.4 ค่าใช้จ่าย Internet : WIFI     จำนวน        7,200   บาท 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรงุห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน     100,000   บาท 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   จำนวน       50,000   บาท 
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด (ผลักสง่)    จำนวน     115,000   บาท 
2.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาข้าราชการคร ู   จำนวน     159,000   บาท 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน (SBMLD)    
              จำนวน      750,000  บาท 
 

3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)      จำนวน   5,288,703  บาท 
3.1 ค่าเงินรายหัวนักเรียน       จำนวน   2,611,200   บาท 
3.1 ค่าเงินรายหัวส่วนเพิ่ม ม.1-ม.3      จำนวน      282,000   บาท 
3.2 ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน       จำนวน      656,820   บาท 
3.3 ค่าหนังสือเรียนฟรี        จำนวน      772,223   บาท 
 
3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน       จำนวน      394,460   บาท 
3.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน        จำนวน      381,000   บาท 
3.6 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน    จำนวน      191,000   บาท 
 

ค.  รายได้สะสมของสถานศึกษา 
1.  เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น    จำนวน     435,000   บาท 

1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน (SBMLD) 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    จำนวน      435,000   บาท 
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของโรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 
เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

******************************* 
รายจา่ยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้นกัเรียนมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
 
งานท่ีทำ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิการเรียนรู้ ที่สะทอ้นความรักและการธำรงรกัษา
สถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสอื เนตรนารีเพิม่ขึ้น 
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3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมือง (Civic Education) 

4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันหรือ
ป้องปราบการทุจริตคอรร์ัปช่ัน 

5. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเพือ่สง่เสรมิการอยูร่่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

6. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทางสันติวิธี 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 10,000 30,000  
2 โครงการกจิกรรมลูกเสือ เนตรนารรีะดบัประถม 20,000 40,000  
3 โครงการกจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ีระดับ ม.1-ม.3 60,000 50,000  
4 โครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา 20,000 15,000  
5 โครงการรกัษ์ไทย 25,000 25,000  
6 โครงการจิตอาสาพฒันาวัดระดับปฐมวัย (sbmld) - 10,000 Sbmld2562 
7 โครงการสภานักเรียน - 15,000  
8 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม - 5,000  
9 โครงการปฐมนิเทศ - 5,000  
 รวม 135,000 195,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ 
กลยุทธ์ท่ี 1.2 นักเรียนไดร้ับการศึกษา การดูแล และป้องกนัจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้นกัเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และปอ้งกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 
งานท่ีทำ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเพือ่เสรมิความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่

2. สถานศึกษามีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม ่

3. ร้อยละของนักเรียนที่ปลอดยาเสพติด 
4. สัดส่วนของนกัเรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 15,000 115,000  
2 โครงการเข้าค่ายธรรมศึกษาระดบัปฐมวัย (sbmld) - 10,000 sbmld2562 
 รวม 15,000 125,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ 
กลยุทธ์ท่ี 1.3 นักเรียนไดร้ับการศึกษาเพื่อสร้างสำนึกรกัท้องถ่ิน และอนุรกัษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้นกัเรียนได้รับการศึกษาเพื่อสร้างสำนึกรักท้องถ่ิน และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 
งานท่ีทำ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบรูณาการที่สง่เสรมิการใช้ภาษาถ่ิน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสร้างสำนึกรกั

ท้องถ่ิน 
3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการรกัการอ่าน 45,000 50,000  
2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญ 70,000 50,000  
3 โครงการรกัษ์ท้องถ่ินระดับประถมศึกษา (SBMLD) 50,000 35,000 SBMLD2562 
4 โครงการรกัษ์ท้องถ่ินระดับประถมศึกษา (SBMLD)* -   35,000   SBMLD2563 
5 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา 15,000 10,000  
6 โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา 25,000 25,000  
7 โครงการเข้าร่วมงานบญุสมมาบูชาน้ำ 60,000 60,000  
8 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดบั

มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)* 
35,000 35,000 SBMLD2563 

9 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)* 

40,000 30,000 SBMLD2563 

10 โครงการเข้าร่วมงานสงกรานต์ 25,000 25,000  
11 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 117,920 71,280  
12 โครงการเรียนรูสู้่โลกกว้าง - 51,000  
 รวม 482,920 477,280  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คูค่ณุธรรม  สรา้งสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดบั 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 นักเรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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วัตถุประสงค ์
เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะที่สำคัญจำเป็น มสีมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

งานท่ีทำ 
1. สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เมือ่เทียบกบันักเรียนสายสามัญศึกษา 
2. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูส้ำเรจ็การศึกษาในแต่ละระดบัเมื่อ

ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สงูข้ึน (ระดบัประถม/ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ดนตรีระดบัประถมศึกษา (SBMLD) 

50,000 50,000 SBMLD2562 

2 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ดนตรีระดบัประถมศึกษา (SBMLD) 

- 50,000 SBMLD2563 

3 โครงการโรงเรียนทวิศึกษา 100,000 100,000  
4 โครงการค่าสนบัสนุนโรงเรียนทวิศึกษา 100,000 100,000  
5 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)* 
- 20,000 SBMLD.2563 

6 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)* 

- 20,000 SBMLD.2563 

7 โครงการ English  Camp 50,000 50,000  
 รวม 300,000 390,000  

 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คูค่ณุธรรม  สรา้งสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดบั 
กลยุทธ์ท่ี 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21  และ 
มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน    
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดการศึกษา ที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 

งานท่ีทำ 
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ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้แบบบรูณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรม 
และคณิตศาสตร ์หรือสะเต็มศึกษา 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร ์ - 50,000  
2 โครงการค่าย Social Studies Camp - 44,700  
 รวม - 94,700  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คูค่ณุธรรม  สรา้งสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดบั 
กลยุทธ์ท่ี 2.3  การวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม  นวัตกรรมที่สร้าง 
ผลผลิตและมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ 
 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อใหม้ีการวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกจิ 

 
งานท่ีทำ 

ร้อยละของครทูี่สง่เสรมิทักษะพื้นฐานการวิจัยของนักเรียนทกุระดับช้ันผ่านโครงงาน/ กิจกรรม 
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย (sbmld) 

- 40,000 sbmld.2562 

2 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
ประถมศึกษา (SBMLD) 

- 40,000 SBMLD2562 

3 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
ประถมศึกษา (sbmld)* 

- 40,000 SBMLD2563 

4 โครงการสง่เสรมิทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย 
(sbmld) 

- 20,000 sbmld.2562 

5 โครงการสง่เสรมิทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย 
(sbmld)* 

- 60,000 sbmld.2563 

 รวม  200,000  
* เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อไดร้ับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ท่ี 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะทีจ่ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  

 
งานท่ีทำ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชนส์าธารณะและช่วยเหลอืสงัคม 
3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีวินัย 
4. ร้อยละของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าข้ึนไปที่เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ะทอ้น

การสร้างวินัย จิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการสง่เสรมิพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิด
เลขเป็น  

10,000 5,000  

2 โครงการเรียนรูมุ้่งสู่มอ 10,000 20,000  
3 โครงการสง่เสรมิความสามารถทางวิชาการ 60,000 50,000  
4 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม - 20,000  
5 โครงการพัฒนานกัศึกษาวิชาทหาร 10,000 25,000  
6 โครงการสำนึกรักน้ำเงินเหลือง 25,000 30,000  
7 โครงการสง่เสรมิและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจีน 

(วันครุษจีนและวันไหว้พระจันทร)์ 
- 7,500 

 

 รวม 115,000 157,500  
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ท่ี 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

 
งานท่ีทำ 

1. ร้อยละของนักเรียนอายุ 5–6 ปี มีพฒันาการสมวัย 
2. ร้อยละของครปูฐมวัยมีความรู้และทักษะในการดูแลเดก็ที่ถูกต้อง จัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับ

หลักการพฒันาเดก็ปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัย 
3. ร้อยละการอ่านของนักเรียน (อายุตัง้แต่ 6 ปีข้ึนไป)  
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน (O-NET) แต่

ละวิชาผ่านเกณฑร์้อยละ 50 ข้ึนไป  
5. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวระดับปฐมวัย 20,000 10,000  
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

2 โครงการสม้ตำลลีาระดบัปฐมวัย 10,000 5,000  
3 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดบัปฐมวัย 20,000 10,000  
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 20,000 35,000  
5 โครงการโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ 20,000 40,000  
6 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล 90,500 120,000  
7 โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ 10,000 5,000  
8 โครงการจิตศึกษา 5,000 2,000  
9 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านฟุตบอลระดบั

ประถมศึกษา (SBMLD) 
50,000 50,000 SBMLD.2562 

10 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD) 

- 65,000 SBMLD.2562 

11 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านฟุตบอลระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD) 

- 75,000 SBMLD.2562 

12 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านฟุตบอลระดบั
ประถมศึกษา (SBMLD)* 

50,000 50,000 SBMLD.2563 

13 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)* 

- 65,000 SBMLD.2563 

14 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านฟุตบอลระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)* 

- 75,000 SBMLD.2563 

15 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 

150,000 100,000  

16 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)* 

- 35,000 SBMLD.2563 

17 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอลระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)* 

- 75,000 SBMLD.2563 

18 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (จ้างครพูละศึกษา) 180,000 180,000  
19 โครงการเส้นศิลป์เพ้นท์ส ี(SBMLD)* 50,000 40,000 SBMLD.2563 
20 โครงการกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน - 99,000  
21 โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปักตระกร้อ - 30,000  
 รวม 525,500 1,166,000  

* เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อไดร้ับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ท่ี 3.3 สถานศึกษาจัดกจิกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อใหส้ถานศึกษาจัดกจิกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
งานท่ีทำ 

1. ร้อยละของครปูฐมวัย ที่ได้รบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
2. สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เช่ือมโยง

กับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน    
3. สถานศึกษามีหลักสูตรหลักสูตรที่หลากหลาย มุง่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3)  
5. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบรูณาการเพื่อพัฒนาทกัษะ การคิด

วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพฒันาคุณภาพนักเรียน
ระดับปฐมวัย 

20,000 25,000  

2 โครงการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา  20,000 20,000  
3 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน 360,000 360,000  
4 โครงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น - 180,000  
5 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศภาษาจีนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)* 
- 20,000 SBMLD.2563 

6 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศภาษาจีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)* 

- 30,000 SBMLD.2563 

7 โครงการพัฒนาข้าราชการคร ู 238,000 159,000  
8 โครงการเข้าค่ายฝกึซ้อมวงโยธวาฑิต - 36,120  
9 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส - 60,000  
10 โครงการกจิกรรมวันครสิต์มาส - 10,000  
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

11 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดบัปฐมวัย  - อ้างถึง 3.2 
12 โครงการสม้ตำลลีาระดบัปฐมวัย  - อ้างถึง 3.2 
 รวม 638,000 900,120  

* เบิกจ่ายงบประมาณได้เมื่อรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ท่ี 3.4 แหล่งเรียนรู ้สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสือ่การเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและนักเรียน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
 
วัตถุประสงค ์
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เพื่อให้แหลง่เรียนรู ้สือ่ตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ
นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
 
งานท่ีทำ 

1. จำนวนแหลง่เรียนรู้ที่ได้รับการพฒันาใหส้ามารถจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ที่มีคุณภาพ 

2. จำนวนแหลง่เรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนนุจากภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิ สถาบันองค์กรต่างๆ ในสังคม 

3. มีระบบคลงัข้อมลูเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทีม่ีคณุภาพมาตรฐานให้บริการคนทุกช่วง
วัย และใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้   

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน ์ 30,000 20,000  
2 โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรงุห้องสมุด

โรงเรียน 
100,000 100,000  

3 โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียน 50,000 50,000  
4 โครงการมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 20,000 20,000  
5 โครงการค่าใช้จ่าย internet : adsl 9,600 9,600  
6 โครงการค่าใช้จ่าย internet : wifi 7,200 7,200  
7 โครงการพัฒนาระบบเว็บไชต์ 5,000 8,000  
8 โครงการจัดทำป้ายนิเทศ - 50,000  
9 โครงการแหล่งเรียนรู้ปุ๋ยหมักรักษ์ธรรมชาติ - 40,000  
 รวม 221,800 304,800  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ท่ี 3.5 ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมปีระสทิธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อใหร้ะบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมปีระสิทธิภาพ 
 
งานท่ีทำ 

1. มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทกัษะและสมรรถนะของผู้เรียนทกุ
ระดับการศึกษา และทกุกลุม่เป้าหมายที่มปีระสิทธิภาพ 

2. มีระบบการติดตามนักเรียนที่ขาดโอกาสหรอืไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออก
กลางคัน 
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3. จำนวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบของครู เพื่อการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานวิชาชีพ จำแนกตามหลักสูตรและระดบัช้ันเรียน 

4. ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาเรียนรู้ อบรมทัง้ด้านวิชาการและด้านอาชีพ ตามหลักสูตรการเข้ารับ
การทดสอบ และประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 20,000 25,000  
2 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 5,000 5,000  
3 โครงการเยี่ยมบ้าน 5,000 5,000  
4 โครงการพัฒนาระบบบรหิารแบบมสี่วนร่วม - 24,300  
 รวม 30,000 59,300  

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ท่ี 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 
งานท่ีทำ 

1. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพเพิ่มข้ึน 

2. จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบัการพัฒนา ใหส้อดคล้องกบัความต้องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

3. ระดับความพงึพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ตี่อการพฒันาสมรรถนะและการใช้
ประโยชนจ์ากการพัฒนา 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ
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1 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1,000 1,000  

2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารแบบมสี่วนร่วม - - อ้างถึง 3.5 
 รวม 1,000 1,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสรา้งโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้นกัเรียนทุกคนได้รบัโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
งานท่ีทำ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ (จำแนก
ตามกลุ่มประเภทของความจำเป็นพิเศษ) 

2. อัตราการออกกลางคันของนกัเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง 
3. สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรปูแบบหลักสูตร สำหรบัผูท้ี่มีความต้องการจำเป็น

พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ)  
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ของนกัเรียนใน

โรงเรียนเทียบกับเขตพื้นที่ ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง  
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 259,200 259,200  
2 โครงการจิตศึกษา - - อ้างถึง 3.2 
3 โครงการยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) - - อ้างถึง 3.2 
4 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศด้านฟุตบอล - - อ้างถึง 3.4 
5 โครงการสง่เสรมิเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล - - อ้างถึง 3.4 
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 รวม 259,200 259,200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 4.2 การเพิม่โอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรบันักเรียน 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาสำหรบันักเรียน 
 
งานท่ีทำ 

1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ครอบคลุมทุกพืน้ที่ข้ันต่ำ 30 Mbps ใน 5 ปีแรก  
และ 100 Mbps ภายใน 20 ป ี

3. ร้อยละของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ึนพื้นฐาน (O-NET)  
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 100,000 100,000  
2 โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเ์น็ตโรงเรียน - 64,100  
3 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต ์ - - อ้างถึง 3.4 
 รวม 100,000 164,100  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 4.3 ระบบข้อมลูรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปจัจบุัน เพื่อการ
วางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อใหม้ีระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 
งานท่ีทำ 

1. ระดับความพงึพอใจของบุคคล และหน่วยงานในการเข้าถึงใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาสูงข้ึน 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน 182,000 191,000  
1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน - - อ้างถึง 3.4 
2 โครงการพัฒนาระบบเว็บไชต์ - - อ้างถึง 3.4 
 รวม 182,000 191,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งเสรมิคุณภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ท่ี 5.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิง่แวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้นกัเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิง่แวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
งานท่ีทำ 

1. ร้อยละของครรูะดับปฐมวัยร่วมจัดกจิกรรม สร้างความตระหนักในความสำคัญของการ
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับการศึกษาที่เข้าร่วมโครงงาน กจิกรรม ทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

3. ร้อยละของครทูี่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสรมิคุณธรรม จริยธรรม  
4. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
5. ร้อยละของคร ูบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบัการอบรม พัฒนาในเรื่องการสร้างเสรมิคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. สถานศึกษามีการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์โครงการโรงเรียนคุณธรรม  

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการรกัษ์ชุมชนของเราระดบัปฐมวัย (SBMLD) 50,000 20,000 SBMLD.2562 
2 โครงการสบืสานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย 5,000 2,700  
3 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพื่อพ่อ 70,000 48,500  
4 โครงการปฐมวัยเรียนรู้สูพ่อเพียง (sbmld)*  50,000 SBMLD.2563 
5 โครงการฝกึอบรมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 50,000 60,000  
6 โครงการโรงเรียนปลอดชยะ - 79,000  
7 โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมระดบั

ประถมศึกษา (SBMLD) 
20,000 20,000 SBMLD.2562 

8 โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมระดบั
ประถมศึกษา (SBMLD)* 

20,000 20,000 SBMLD.2563 

 รวม 215,000 300,200  
* เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อไดร้ับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งเสรมิคุณภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 5.2 หลักสูตร แหลง่เรียนรู ้และสื่อการเรียนรู้ ทีส่ง่เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค ์
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เพื่อใหม้ีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู ้ทีส่่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
งานท่ีทำ 

1. จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จำนวนกิจกรรมเพือ่ปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
3. จำนวนแหลง่เรียนรู้ที่ได้รับการพฒันาใหส้ามารถจัดการศึกษา จัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริม

ในเรื่องการสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน - - อ้างถึง 1.3 
2 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน ์ - - อ้างถึง 3.4 
3 โครงการมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ - - อ้างถึง 3.4 

4 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพื่อพ่อ - - อ้างถึง 5.1 
5 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ - - อ้างถึง 5.1 
6 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม - - อ้างถึง 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบรหิารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได ้
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได ้
 
งานท่ีทำ 
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1. สถานศึกษามีกลไกในการรายงาน และตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทีร่องรับการ
กระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษา 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารแบบมสี่วนร่วม - - อ้างถึง 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 6.2 ระบบการบรหิารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
วัตถุประสงค ์

เพื่อใหร้ะบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล สง่ผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 
งานท่ีทำ 

1. สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ระดับความพงึพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ของนกัเรียนที่เรียนใน

สถานศึกษาที่เข้าสูร่ะบบบรหิารจัดการแนวใหม่สงูข้ึน 
4. ระดับความพงึพอใจของผูป้กครอง และชุมชนในการใหบ้ริการการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าสู่

ระบบการบรหิารจัดการสงูข้ึน 
5. สถานศึกษามีการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 574,000 574,000  
2 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน 355,050 394,460  
3 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 344,760 381,000  
4 โครงการค่าหนังสือเรียน 669,946 772,223  
6 โครงการจัดซื้อวัสดสุำนักงาน 200,000 310,000  
7 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 40,000  
8 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 69,476 90,000  
9 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย(์เวชภัณฑ์ยา) 
50,000 40,000  

10 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 25,000  
11 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 50,000 53,300  
12 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 200,000 309,000  
13 โครงการอาหารกลางวัน 2,176,000 2,088,000  
14 โครงการเปิดบ้าน (SAMLIAM OPEN HOUSE) 60,000 60,000  
15 โครงการประชุมผู้ปกครอง 5,000 10,000  
 รวม 4,944,232 5,170,083  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 6.3 ทุกภาคส่วนของสงัคมมสี่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที ่
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อใหทุ้กภาคส่วนของสังคมมสี่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที ่
 
งานท่ีทำ 

1. จำนวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการส่งเสริมสนบัสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มข้ึน 

 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน - 40,000  
2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารแบบมสี่วนร่วม - - อ้างถึง 3.5 
 รวม - 40,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญกำลงัใจ
และสง่เสรมิใหป้ฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อใหร้ะบบบรหิารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญ
กำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัตงิานได้อย่างเตม็ตามศักยภาพ 
 
งานท่ีทำ 

1. สถานศึกษามีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 
3. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณวุฒิการศึกษา การฝึกอบรมเพิม่ขึ้น 
4. จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ทำหน้าที่ปฏิบัตงิานสนบัสนนุการเรียนการสอนเพียงพอ 
5. จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการประเมินทักษะความรู้  

ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะเพิม่ขึ้น 
6. จำนวนครูที่มีคุณสมบัตสิมรรถนะตามมาตรฐานตำแหนง่ เพือ่การพฒันาและเตรียมเข้าสูก่าร

เป็นครูแกนนำ ครมูืออาชีพ 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมายเหต ุ

1 โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนครูและบุคลากร 660,000 900,000  
 รวม 660,000 900,000  
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รายละเอียดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของโรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
******************************* 

รายจา่ยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
รายจา่ยท้ังสิ้น ตั้งจ่ายไว้รวม 11,072,183 บาท แยกเป็น 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ ตั้งจ่ายไว้รวม 797,280 บาท แยกเป็น 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 นักเรียนมีความรักในสถาบนัหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ต้ังจ่ายไว้รวม 195,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินท

รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแม่แหง่ชาติ  และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแหง่ชาติ เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ และเป็นที่ยอมรับของสงัคม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัวนักเรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.2 โครงการกิจกรรมลกูเสือ เนตรนารรีะดับประถมศกึษา ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม เนตรนารี สำหรับนักเรียนระดบัช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4–6 จำนวน 227 คน เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน  เพื่อให้ยุวกาชาดมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี 
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เกิดทักษะในการปฏิบัติกจิกรรมและอยูร่่วมกบั
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเกิดความสามัคคี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าบำรุงสถานที ่ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา(พ.ศ.
2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

 
1.1.3 โครงการกิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารรีะดับ ม.1 – ม.3 ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสอื เนตรนารี  สำหรบันักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1  - มัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นเวลา  2  วัน  1  คืน  เพื่อเป็นการสง่เสรมิให้นักเรียนสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  ได้
สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยูร่่วมกันและความรับผิดชอบ  ปลูกฝังความมรีะเบียบวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  ค่าบำรงุสถานที ่ ค่า
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ยานพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที่ 1.1 

1.1.4 โครงการบำเพญ็ประโยชน์จิตอาสา ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา) สำหรบันักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 172 คน เป็นเวลา 2 วัน เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุนให้นักเรียนทำความดีโดยการ
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างคุณภาพในด้านความรับผิดชอบ เสียสละให้เกิดแก่นักเรียน โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าบำรุงสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที่ 1.1 

1.1.5 โครงการรักษ์ไทย ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  เพื่อปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอนุรักษ์และ

ตระหนักถึงความเป็นไทย และมีความรกัและช่ืนชมในศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ารางวัล  ค่าจัดตกแต่งสถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 

1.1.6 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดระดับปฐมวัย (sbmld) ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล  2 – 3  เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา

สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่า
น้ำมันเช้ือเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.1 

 
 
1.1.7 โครงการสภานักเรียน ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมกจิกรรมสภานักเรียน โดยจัดอบรมนักเรียน จำนวน 100 คน  

เป็นระยะเวลา 1 วัน  เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าบำรงุสถานที่ และและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัโครงการ     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที่ 1.1 

1.1.8 โครงการสานสมัพันธ์พี่น้องเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตัง้จ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสานสมัพันธ์พี่น้องเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยจัดกิจกรรม ระหว่างรุ่นพี่-

รุ่นน้อง เพือ่ให้นักเรียน มีความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ ค่าวัสดุ 
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อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบั
โครงการ     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที่ 1.1 

1.1.9 โครงการปฐมนเิทศ ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  โดยจัดกิจกรรม ให้ความรู้ในเรือ่งระเบียบและการปฏิบัติ

ต่างๆ ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายตา่งๆ ดังนี้  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกจิกรรม 
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดืม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กล
ยุทธ์ที่ 1.1 
 
กลยุทธ์ท่ี 1.2 นักเรียนได้รบัการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ ตั้งจ่ายไว้
รวม 125,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งจ่ายไว้ 115,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนกลุม่เสี่ยง  จำนวน 

150 คน  ระยะเวลา 1 วัน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและโทษของยาเสพติดแต่
ละชนิด  รู้จักวิธีหลกีเลี่ยง และป้องกันตนเองจากยาเสพติด  สามารถแนะนำเพือ่นๆ  ไม่ให้ลองยาเสพติดและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด  โดยมีคา่ใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครือ่งดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนจากกรม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2 

 
1.2.2 โครงการเข้าค่ายธรรมศึกษาระดับปฐมวัย (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมช้ันอนุบาล 2-3 ไปเรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้ท้องถ่ิน 4 ครั้ง/1 ภาคเรียน รวม

ทั้งหมด 8 ครั้ง/ปีการศึกษา เพื่อให้นกัเรียนมีจิตสำนึกเห็นความสำคัญ ตระหนัก ช่ืนชม และเข้ามามสี่วนร่วม
ในการอนุรกัษ์ฟื้นฟูและสบืสานภูมปิัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน และมทีักษะใน
การแสวงหาความรู้ รักการเรียน มุง่มั่นในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกบัคนอื่นได้ ท้องถ่ิน โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
 
กลยุทธ์ท่ี 1.3 นักเรียนได้รบัการศึกษาเพ่ือสรา้งสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้
รวม 477,280 บาท แยกเป็น 

1.3.1 โครงการรักการอ่าน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกบัการอ่าน เช่น กจิกรรมห้องสมุดยืนอ่าน กจิกรรมตะกร้าความรู้ 

กิจกรรมการเล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่าน จัดหาหนังสือที่น่าสนใจให้นักเรียนอ่าน จัดกจิกรรมห้องสมุดเคลือ่นที่   
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้สมัผสัการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน  เกิด
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การพัฒนาตนเองตามศักยภาพ สร้างเจตคติที่ดีและตระหนกัถึงความสำคัญของภาษาไทย  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของรางวัลสนบัสนุน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเลม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

 
1.3.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูท้ี่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ที่มคีวามรู้ความสามารถในแต่ละวิชาชีพที่

ทำหน้าทีส่อนและแลกเปลี่ยนความรู้ในโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้
ต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียนและความต้องการของทอ้งถ่ิน ชุมชน  สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  ยกย่องเชิดชูและอนรุักษ์ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

 
 
1.3.3 โครงการรักษ์ท้องถ่ินระดบัประถมศึกษา (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 35,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมช้ัน ป.1-3 ไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกเห็น

ความสำคัญ ตระหนกั ช่ืนชม และเข้ามามสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสบืสานภูมปิัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียน มุ่งมั่นในการทำงานและ
สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 

1.3.4 โครงการรักษ์ท้องถ่ินระดบัประถมศึกษา (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 35,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมช้ัน ป.1-3 ไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกเห็น

ความสำคัญ ตระหนกั ช่ืนชม และเข้ามามสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสบืสานภูมปิัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียน มุ่งมั่นในการทำงานและ
สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ป ี2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยทุธ์ที่  1.3 

1.3.5 โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพื่อนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 976 คน เข้าร่วมงานวันเข้าพรรษา เป็น

เวลา 1 วัน เพื่อให้นกัเรียนระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม



43 
 

ดั้งเดิมสืบต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ ค่าจัดตกแต่ง
ขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.6 โครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษา ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพื่อนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 150 คน เข้าร่วมงานวันออกพรรษาลอย

ประทีปพทุธกตัญญู เป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้นักเรียนระลกึถึงวันสำคัญทางพทุธศาสนา และรกัษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดัง้เดิมสืบต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ยานพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ค่าตกแต่งเกวียน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ป้ายขบวน ป้ายไวนิล ค่าเช่ารถแห่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.7 โครงการร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ำ ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกจิกรรมบุญสมมาบูชาน้ำของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีค่าใช้จ่าย

ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเกวียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าชุดแต่งกาย ป้ายขบวน ป้ายไวนิล ค่าเช่ารถแห่ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐร์ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 
35,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์   สำหรับนักเรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่  1-3  เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ มีทักษะด้านงาน
ประดิษฐ์ได้ มีการพัฒนาทกัษะ สามารถนำเอาความรู ้ประสบการณ์ที่ได้ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
และเครือ่งดื่ม  ค่าบำรงุสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ป ี2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 

1.3.9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐร์ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD) ตั้ง
จ่ายไว้ 30,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์   สำหรับนักเรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่  4-6  เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ มีทักษะด้านงาน
ประดิษฐ์ได้ มีการพัฒนาทกัษะ สามารถนำเอาความรู ้ประสบการณ์ที่ได้ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
และเครือ่งดื่ม  ค่าบำรงุสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ป ี2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 



44 
 

 
 
 
 
1.3.10 โครงการเข้าร่วมงานสงกรานต์ ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานตอ์ิสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและ

ถนนข้าวเหนียว โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเกวียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าชุดแต่งกาย 
ป้ายขบวน ป้ายไวนิล ค่าเช่ารถแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.11 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตั้งจ่ายไว้ 71,280 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  

เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าสถานที่  
ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 

1.3.12 โครงการเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง ตั้งจ่ายไว้ 51,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  

เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าสถานที่  
ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.
2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คูค่ณุธรรม  สรา้งสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดบั ตั้งจ่ายไว้รวม 684,700 บาท แยกเป็น 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 นักเรียนมีทักษะท่ีสำคัญจำเป็น มสีมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งจา่ยไว้รวม 390,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและการดนตรีระดบัประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรกีีต้าร์ สำหรับนกัเรียนระดบัช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่4-6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านดนตรีกีตา้ร์ พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถเล่นกีตาร์ได้ พัฒนาสูอ่าชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน  : SBMLD ปี 2562) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 
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2.1.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและการดนตรีระดบัประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรกีีต้าร์ สำหรับนกัเรียนระดบัช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่4-6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านดนตรีกีตา้ร์ พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถเล่นกีตาร์ได้ พัฒนาสูอ่าชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ป ี2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.3 โครงการโรงเรียนทวิศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการศึกษารปูแบบทวิศึกษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนกัเรียน ค่าหนังสอืเรียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
น้ำมันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.4 โครงการค่าสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการศึกษารปูแบบทวิศึกษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนกัเรียน ค่าหนังสอืเรียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
น้ำมันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกสำเนียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำ
เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ป ี2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

 
 
2.1.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกสำเนียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำ
เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 



46 
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ป ี2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 

2.1.7 โครงการ English Camp ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนกัเรียนระดบัช้ัน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝกึฝนทกัษะ
ภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.
2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 
 
กลยุทธ์ท่ี 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสรา้งสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21  และ 
มีความเชีย่วชาญและเป็นเลิศเฉพาะดา้น   ตั้งจ่ายไว้รวม 94,700 บาท แยกเป็น 
 2.2.1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ตัง้จ่ายไว้ 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่ายวิทยาศาสตร์  โดยเน้น ฝึกทกัษะทางวิทยาศาสตร์ และ STEM Education  เพื่อให้
นักเรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีสู่งข้ึน  และพฒันากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้มปีระสิทธิภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ากิจกรรม
สำหรับองค์กรภายนอก ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.
2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 
 2.2.2 โครงการค่าย Social Studies Camp ตั้งจ่ายไว้ 44,700 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าย Social Studies Camp  โดยเน้นให้ความรู้ทางสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
ประเพณีท้องถ่ิน เพื่อให้นกัเรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทีสู่งข้ึน  และ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่ากิจกรรมสำหรับองค์กรภายนอก ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.
2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 
 
กลยุทธ์ท่ี 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรูคู้่คณุธรรม  นวัตกรรมท่ีสรา้ง 
ผลผลิตและมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ตั้งจ่ายไว้รวม 200,000 บาท 

2.3.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐร์ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD) ตั้ง
จ่ายไว้ 40,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์   สำหรับนักเรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่  4-6  เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ มีทักษะด้านงาน
ประดิษฐ์ได้ มีการพัฒนาทกัษะ สามารถนำเอาความรู ้ประสบการณ์ที่ได้ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
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และเครือ่งดื่ม  ค่าบำรงุสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน  : SBMLD ปี 2562) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.3 

2.3.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสง่เสรมิความเปน็เลศิทางวิชาการ  สำหรับนักเรยีนระดับช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4 - 6  ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  
กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถ
เรียนรู้และทำงานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์  ได้สัมผัสการเรยีนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่รว่มกันและความ
รับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.3 

2.3.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสง่เสรมิความเปน็เลศิทางวิชาการ  สำหรับนักเรยีนระดับช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4 - 6  ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  
กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถ
เรียนรู้และทำงานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์  ได้สัมผัสการเรยีนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่รว่มกันและความ
รับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ป ี2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์
ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.3 

2.3.4 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการระดับปฐมวัย (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  สำหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2-3  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  
ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความรับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.3 

2.3.5 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการระดับปฐมวัย (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  สำหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2-3  
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด  ได้แก่  กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  
ได้สัมผัสการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันและความรับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ป ี2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์
ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.3 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ ตั้งจ่ายไว้รวม 2,548,720 บาท แยกเป็น 
กลยุทธ์ท่ี 3.1 นักเรียนมีทักษะและคณุลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคณุลักษณะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ตั้งจ่ายไว้รวม 157,500 บาท แยกเป็น 
 

3.1.1 โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ตัง้จ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเปน็ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน

สะกดคำ อ่านออกเสียงและรู้ความหมายของคำที่อ่านได้ถูกต้อง  รวมทั้งพฒันาทักษะในด้านการคิดเลข โดย
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าหนังสือแนวข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรบัทำข้อสอบ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 

3.1.2 โครงการเรียนรู้มุง่สูม่อ ตัง้จ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรบัการศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัยหรอืระดบัอุดมศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายตา่งๆ ดังนี้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าหนังสือแนว
ข้อสอบ ค่าวัสดุอปุกรณ์สำหรับทำข้อสอบ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 

3.1.3 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ตัง้จ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่านำนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมการประกวดแข่งขันทางวิชาการ/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดบัประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนได้แสดงออกตามความรู้
ความสามารถ ความถนัด และได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าเอกสารเสรมิวิชาการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 

3.1.4 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม ตัง้จ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมค่ายนักรบสิ่งแวดล้อม ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมรวมทั้งระบบการจัดการ

ขยะภายในโรงเรียน สำหรับนกัเรียนในระดบัช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
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ความร่วมมือรบัผิดชอบต่อผลกระทบทีม่ีต่อสิง่แวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยทุธ์ที่ 3.1 

3.1.5 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร ตัง้จ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย  เสริมสร้างความรัก

ความสามัคคี  อุดมการณ์  ความรักชาติให้กับนักเรียนในสถานศึกษา  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  
ค่าลงทะเบียนฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ค่าลงทะเบียนฝึกนักศึกษาวิชาทหารบงัคับบญัชา ค่า
น้ำมันเช้ือเพลิงยานพาหนะนำนักศึกษาวิชาทหารฝกึภาคสนาม ค่าจัดทำสื่อการสอน อุปกรณ์การฝึก ค่า
ชุดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยทุธ์ที่ 3.1 

 
3.1.6 โครงการสำนึกรักน้ำเงินเหลอืง ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำนึกรกัน้ำเงินเหลือง  โดยการจดักิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมปฐมนเิทศ  

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กบันักเรยีนมีความรักและความผูกพันตอ่สถาบัน และครู 
– อาจารย์  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอปุกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 

3.1.7 โครงการส่งเสริมและอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีจีน (วันตรุษจีนและวันไหว้พระจันทร์) 
 ตั้งจ่ายไว้ 7,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำนึกรกัน้ำเงินเหลือง  โดยการจดักิจกรรมวันตรุษจีนและวันไหว้

พระจันทร์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าเช่าชุด ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 
 
กลยุทธ์ท่ี 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคณุภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ตั้งจ่ายไว้รวม 1,166,000 บาท แยกเป็น 

3.2.1 โครงการปลกูพืชผักสวนครัวระดบัปฐมวัย ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับนักเรยีนระดับช้ันปฐมวัย เพื่อให้นกัเรียนได้ใช้

เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์  มีความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้อาชีพ และมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภค 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเมล็ดพันธ์ุพืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.2 โครงการส้มตำลีลาระดับปฐมวัย ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส้มตำลลีา สำหรบันักเรียนระดับช้ันปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนฝึกส้มตำลีลา 

ที่สร้างสสีันและความสนุกสนาน และสามารถนำกิจกรรมของโครงการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดย
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มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

 
3.2.3 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ระดบัปฐมวัย ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรบันักเรียนระดับช้ันปฐมวัย เพื่อให้นกัเรียนฝกึ

ทักษะศิลปะ มีความสนุกสนาน และสามารถนำกจิกรรมของโครงการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดย
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.4 โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตั้งจ่ายไว้ 35,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนกัเรียนช้ัน ป.6, ม.3 และ ม.6 ในการสอบ     

O-NET และ NT โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าหนังสือแนวข้อสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
ทำข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1- 3 และนักเรียนแกน

นำ จำนวน 75 คน โดยจัดอบรมเรื่องทันตสุขภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกับทันตสุขภาพ  จำนวน 2 วัน  
เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการแปรงฟันที่ถูกวิธี  มีความรู้ความเข้าใจเลือกอาหารที่เป็น
ประโยชน์  และหลีกเลี่ยงอาหารทีเ่ป็นโทษต่อทันตสุขภาพ  มีสุขภาพปากและฟันที่ดี  มสีุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพปากและฟันของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และมีฟันขาวสะอาดและไม่มีกลิ่นปากตลอดชีวิต  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแปรงฟัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล ตัง้จ่ายไว้ 120,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมี

สุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนสิัยรักการออกกำลังกาย  สง่เสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ำใจ
นักกีฬา สง่เสรมินักเรียนทีม่ีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าน้ำมัน
ยานพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าน้ำด่ืม  ค่าป้ายไวนิล  ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

 
3.2.7 โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการเรียนโยคะสำหรับนักเรียนสายช้ันอนุบาล เพื่อวัดความแข็งแรงของ

ร่างกายตนเอง และเพื่อฟื้นฟูสมดุล การทรงตัว ความยืดหยุ่น ความแม่นยำ สุขภาพ จนถึงการสร้างความ
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สงบด้านจิตใจ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการฝกึโยคะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.8 โครงการจิตศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 2,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการสอนจิตศึกษา หรือการพัฒนาปัญญาภายในหรือความฉลาดด้านใน 

เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมเีป้าหมายและมีความหมาย การอยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ ยอมรับในความ
แตกต่าง เคารพและให้เกียรติกัน การมีวินัย มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อยู่อย่างพอดีและพอใจ
ได้ง่าย การมีสติอยู่เสมอ รูเ้ท่าทันอารมณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอปุกรณ์ในกจิกรรมการสอนจิต
ศึกษา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดับประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟตุบอล สำหรบันักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพฒันากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพฒันาสู่อาชีพ
ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพเิศษ ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 65,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟตุบอล สำหรบันักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพฒันากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

 
 

3.2.11 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 75,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟตุบอล สำหรบันักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพฒันากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดบัประถมศึกษา (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟตุบอล สำหรบันักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพฒันากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพฒันาสู่อาชีพ
ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพเิศษ ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 65,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟตุบอล สำหรบันักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพฒันากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.14 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 75,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟตุบอล สำหรบันักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพฒันากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.15 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลยบ์อล ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล สำหรบันักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพฒันากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่
อาชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.16 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลยบ์อลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 35,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล สำหรบันักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพฒันากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาสู่
อาชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.17 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวอลเลยบ์อลระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 75,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล สำหรบันักเรียนระดับ      

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพฒันาสู่
อาชีพได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.18 โครงการพฒันาการจัดการศึกษา (จ้างเหมาบริการครูพละศึกษา) ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับผูท้ี่ปฏิบัตหิน้าทีส่อนพละศึกษาและเป็นผูฝ้ึกสอนกีฬา

วอลเลย์บอลในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 1 คน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 
15,000 บาท สำหรบัทดแทนอัตรากำลังในรายวิชาพละศึกษาและผูฝ้ึกสอนกีฬาวอลเลยบ์อลที่ขาดแคลน 
สามารถจัดการเรียนการสอนให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตรงตามวิชาและได้รับการพฒันาความรู้และทักษะด้านกีฬา
วอลเลย์บอลทีเ่ป็นเลิศ และมีทักษะความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.19 โครงการเส้นศิลป์เพ้นท์สี (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเสน้ศิลป์เพน้ท์ส ี สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 -6  เพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้ด้านศิลปะการเพ้นท์สี  เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนำผลงานออกสู่
ตลาด  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าจัดทำป้ายไวนิล  ค่าตกแต่งสถานที่  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.20 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา ตั้งจ่ายไว้ 99,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา เพื่อใช้ในการจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียน และนำนกักีฬาแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน โดยทกุคนมีส่วนร่วมในกจิกรรม เพื่อเสริมสร้างให้
นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนสิัยรักการออกกำลังกาย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่
คณะ  มีน้ำใจนักกีฬา สง่เสริมนกัเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้  
ค่าถ้วยรางวัล  ค่าอาหาร  ค่าน้ำด่ืม  ค่าป้ายไวนิล  ค่าจัดสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 

3.2.21 โครงการพฒันาทักษะทางกีฬาเซปกัตระกร้อ ตัง้จ่ายไว้ 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพฒันาทักษะทางกีฬาเซปกัตระกร้อ เพือ่เสรมิสร้างให้นกัเรียนมี

สุนทรียภาพทางด้านกีฬา  มีนสิัยรักการออกกำลังกาย  สง่เสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ำใจ
นักกีฬา สง่เสรมินักเรียนทีม่ีความสามารถด้านกีฬา กล้าแสดงออก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   ค่าวัสดกุีฬา  
ค่าอาหาร  ค่าน้ำด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 
 
กลยุทธ์ท่ี 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรูต้ามหลักสูตร ได้อย่างมีคณุภาพและมาตรฐาน 
ตั้งจ่ายไว้รวม 900,120 บาท แยกเป็น 

3.3.1 โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพฒันาคุณภาพนักเรียนระดบัปฐมวัย ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดค่ายกิจกรรมสง่เสรมิทักษะทางวิชาการปฐมวัย สำหรบันักเรียนระดับช้ันอนบุาล 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 106 คน เพื่อเป็นการสง่เสรมิให้นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด 
ได้แก่ กระบวนการคิดแกป้ัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ได้สัมผสัการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การอยูร่่วมกัน
และความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมรีะเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรงุสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยทุธ์ที่ 3.3 

3.3.2 โครงการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสมัมนาในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกบับริบททางสังคม

ยุคปัจจบุัน เป็นเวลา 2 วัน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่อง
เขียน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.3 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน  ตั้งจ่ายไว้ 360,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครทูี่เช่ียวชาญภาษาจีน  เพื่อทำการสอนภาษาจีนในโรงเรียน

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 12 
เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะพื้นฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาจีน  สามารถสื่อสารได้ในระดบัหนึง่และพัฒนาทกัษะด้านภาษาจีนของครูในโรงเรียน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.4 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน  ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครทูี่เช่ียวชาญภาษาญี่ปุ่น  เพื่อทำการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 1 คน  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 12 
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เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะพื้นฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาญี่ปุ่น  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและพฒันาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นของครูในโรงเรียน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน สำหรบันักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกสำเนียงภาษาจีนได้ถูกต้องและใช้ภาษาจีนเป็นเครือ่งมอืการ
เรียนรู้ในชีวิตประจำวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

 
3.3.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD)  
ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน สำหรบันักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกสำเนียงภาษาจีนได้ถูกต้องและใช้ภาษาจีนเป็นเครือ่งมอืการ
เรียนรู้ในชีวิตประจำวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.7 โครงการพัฒนาข้าราชการครู ตั้งจ่ายไว้ 159,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพื่อให้ข้าราชการครูมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อการพฒันานักเรียนได้
เต็มตามศักยภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าสถานที ่ ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 

3.3.8 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาธิต ตั้งจ่ายไว้ 36,120 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าค่ายฝกึซ้อมวงโยธวาธิต โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยทุธ์ที่ 3.3 

3.3.9 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยหมากฮอส   ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมซ้อมหมากฮอส   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยทุธ์ที่ 3.3 

3.3.10 โครงการกจิกรรมวันคริสตม์าส      ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมกจิกรรมวันคริสต์มาส    โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า

จัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 
 
กลยุทธ์ท่ี 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรยีน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ
นักเรียนสามารถเขา้ถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี ตั้งจ่ายไว้รวม 304,800 บาท แยกเป็น 

3.4.1 โครงการปรบัปรุงภูมทิัศน์ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนใหส้ะอาด สวยงาม เรียบรอ้ย ปลอดภัย และส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายภายในโรงเรียน สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.2 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรบัปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตัง้จ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาห้องสมุดโรงเรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เช่น  

หนังสือ  วารสาร  ตำราเรียน  คู่มือครู  หนังสอือ่านเสรมิ  หนังสือพิมพ์   ช้ันวางหนังสือ  วัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสารทางวิชาการประกอบการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนใหส้ะอาด สวยงาม เรียบรอ้ย ปลอดภัย และส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายภายในโรงเรียน สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

 
 
3.4.4 โครงการมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการมหัศจรรย์พรรณไม้  โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกบัพรรณไม้  ให้

นักเรียนได้ศึกษาเรียนรูผ้่านการจัดกจิกรรม  Work Shop  นิทรรศการพรรณไม้  การจัดสวนแนวตั้ง  การจัด
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สวนถาด  การจัดสวนขนาดเลก็  การบำรุงรักษา  ดูแลต้นไม้  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดซื้อพรรณไม้  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.5 โครงการค่าใช้จ่าย Internet: adsl ตั้งจ่ายไว้ 9,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยการติดตั้งและซ่อมบำรงุระบบอินเทอรเ์น็ต

และระบบ Internet : adsl เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตแกบ่คุลากรและนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณบุคคลผู้เช่ียวชาญจากภายนอก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.6 โครงการค่าใช้จ่าย Internet: wifi ตั้งจ่ายไว้ 7,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยการติดตั้งและซ่อมบำรงุระบบอินเทอรเ์น็ต

และระบบ Internet : wifi เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณบุคคลผู้เช่ียวชาญจากภายนอก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.7 โครงการพัฒนาระบบเว็บไชต์ ตั้งจ่ายไว้ 8,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม เพื่อใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาลบ้าน

สามเหลี่ยม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ ค่าจัดซื้อเว็บไซตส์ำเร็จรูป ค่าเช่าพื้นทีเ่ว็บไซต์ ค่าเช่าโดเมนเนม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

3.4.8 โครงการจัดทำป้ายนิเทศ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายนิเทศ เพือ่ใช้ในการประชาสมัพันธ์  เผยแพร่ในกจิกรรมงานต่าง ๆ ของ

โรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดทำป้ายไวนิล เอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทีจ่ำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 

 
 
3.4.9 โครงการแหลง่เรียนรูปุ้๋ยหมักรกัษ์ธรรมชาติ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายค่าจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ำปุ๋ยหมัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.4 
 
กลยุทธ์ท่ี 3.5 ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
ตั้งจ่ายไว้รวม 59,300 บาท แยกเป็น 
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3.5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารทางวิชาการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนงานงบประมาณ  รายงาน

การประเมินตนเอง  เครื่องมือประเมินคุณภาพ  และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบังานพฒันาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อให้มเีอกสารวิชาการที่สมบรูณ์  ถูกต้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าแฟ้มเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 

3.5.2 โครงการนเิทศภายในโรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการนเิทศครผูู้สอน ในการดำเนินการสอนและนเิทศงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

กระบวนการจัดการศึกษา เพื่อให้ครูได้ปรับปรงุพัฒนากระบวนการทำงานของตนให้ถูกต้องและเป็นผลดี ครู
ได้ช่วยเหลือซึง่กันและกันในการปฏิบัติงาน และเพือ่ใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันเรียน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินทีก่ำหนด โดยมค่ีาใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าจัดทำเอกสารการ
ประเมิน คู่มือการประเมิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 

3.5.3 โครงการเยี่ยมบ้าน ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาระบบดูแลนักเรียน เพือ่ให้โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนกัเรียนทุกคน และเพื่อให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทกุคนและนำข้อมลูระบบ
ดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนไปใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 

 
 
 
 
3.5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งจ่ายไว้ 24,300 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาระบบบริหารในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรงุ
สถานที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5 
 
กลยุทธ์ท่ี 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน ตั้งจ่ายไว้รวม 
1,000 บาท แยกเป็น 

3.6.1 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัง้จ่ายไว้ 1,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมินผลความพงึพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีการ

บรหิารแบบมสี่วนร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.6 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ตั้งจ่ายไว้รวม 
654,300 บาท แยกเป็น 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 นักเรียนทุกคนได้รบัโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตั้งจ่าย
ไว้รวม 259,200 บาท 

4.1.1 โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งจ่ายไว้ 259,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครทูี่เช่ียวชาญภาษาอังกฤษ เพื่อทำการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีทักษะพื้นฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย  มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึง่และพฒันาทกัษะด้านภาษาอังกฤษของ
ครูในโรงเรียน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผา่นเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสำหรับนักเรยีน ตั้งจ่าย
ไว้รวม 164,100 บาท แยกเป็น 

4.2.1 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู ตลบัผงหมึกสำหรบั

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบลิ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ พรินเตอรส์วิตช่ิงบอกซ์ เครื่อง
กระจายสญัญาณ แผ่นวงจรอเิล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบนัทึกข้อมลูแบบต่างๆ เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 

4.2.2 โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเ์น็ตโรงเรียน ตัง้จ่ายไว้ 64,100 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 4 จุดๆ ละ 1,284 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน  

และค่าอุปกรณืทีจ่ำเป็นในการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อใหบ้รกิารอินเตอร์เน็ตแกบุ่คลากรและ
นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 
 
กลยุทธ์ท่ี 4.3 ระบบข้อมูลรายบคุคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมนิ และรายงานผล  
ตั้งจ่ายไว้รวม 191,000  บาท 

4.3.1 โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งจา่ยไว้ 191,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาปจัจัยพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิม่โอกาสทางการศึกษา  เป็นการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  ค่าเสื้อผ้าและวัสดุ
เครื่องแตง่กาย  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าพาหนะในการเดินทาง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–
2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งเสรมิคุณภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้รวม 
300,200 บาท แยกเป็น 
กลยุทธ์ท่ี 5.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตั้งจ่ายไว้รวม 300,200 บาท แยกเป็น 

5.1.1 โครงการรักษ์ชุมชนของเราระดับปฐมวัย (SBMLD) ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดบัช้ันอนุบาล 2 – 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูจ้าก

แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน  สามารถพฒันาและสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง และเกิดสำนึกรักษ์ทอ้งถ่ินของตนเอง   
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอปุกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบำรงุสถานที่  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

5.1.2 โครงการสืบสานกจิกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย ตั้งจ่ายไว้ 2,700 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย  เพื่อปลูกฝังให้นกัเรียน รู้จกัการละเล่นของไทย

สมัยก่อน มองเห็นคุณค่า ความสำคัญของการละเล่นของไทย และพฒันาปลุกจิตสำนึกในการอนรุักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานการละเล่นพื้นบ้านของไทยให้คนรุ่นใหม่หวง แหนศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างยัง่ยืน โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกจิกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

5.1.3 โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพือ่พ่อ ตั้งจ่ายไว้ 48,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหลักสูตรโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนใน

การบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารเรียนรู้ในช้ันเรียน  เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และ
ตระหนักในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในด้านเศรษฐกจิพอเพียงให้มปีระสิทธิภาพ   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี ้ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 
 

5.1.4 โครงการปฐมวัยเรียนรูสู้่พอเพียง (SBMLD) ตัง้จ่ายไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดบัช้ันอนุบาล 2 – 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูจ้าก

แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน  สามารถพฒันาและสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง และเกิดสำนึกรักษ์ทอ้งถ่ินของตนเอง   
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โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าวัสดุอปุกรณ์  ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบำรงุสถานที่  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

 
 
 
5.1.5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตัง้จ่ายไว้ 60,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน  โดยจัดกจิกรรมอบรมคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับนกัเรียน  ระดบัอนบุาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กบันักเรียน 
ให้นักเรียนมรีะเบียบวินัย มีความรบัผิดชอบ ปฏิบัติตามหลกัธรรมเบือ้งต้นของแตล่ะศาสนา รูจ้ักเสียสละ มี
ความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผือ่แผ ่มสีัมมาคารวะ สุภาพอ่อนน้อม มีความกตัญญูต่อผูม้ีพระคุณ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าบำรุงสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน) ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยทุธ์ที่ 5.1 

5.1.6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตั้งจ่ายไว้ 79,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมการเรียนรู้มุง่สู่ 4 ยุทธศาสตร์  โดยการจัดทำ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  จัดทำสตกิเกอรร์ณรงค์ประหยัดพลงังาน  ตามนโยบายเทศบาลนครขอนแก่น
เกี่ยวกับ Low Carbon City  เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  รูบ้ทบาทหน้าที่ และมทีักษะการเป็นผู้นำ 
เสริมสร้างความเข้าใจและทำงานร่วมกับชุมชนอย่างมสี่วนรว่มของนักเรียนต่อการวางแผนการลดปรมิาณ
ขยะมูลฝอย  ส่งเสริมการลดมลพิษในอากาศ  สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมของนักเรียน  และเป็นผู้นำในการ
ประหยัดพลังงานและอนรุักษ์ทรัพยากรสิง่แวดล้อม ทัง้ในโรงเรียนและชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรงุสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะ
เดินทาง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

5.1.7 โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับประถมศึกษา (SBMLD) ตัง้จ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-6 มี

ความรู้ความเข้าใจผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สะสมสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 

5.1.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับประถมศึกษา (SBMLD) ตัง้จ่ายไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-6 มี

ความรู้ความเข้าใจผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน : SBMLD ปี 2563) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 
 
กลยุทธ์ท่ี 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จรยิธรรม  และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตั้งจ่ายไว้
รวม 0 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัดการศึกษา ตั้งจ่ายไว้รวม 6,086,983 
บาท แยกเป็น 
กลยุทธ์ท่ี 6.1 โครงสรา้ง บทบาท และระบบการบริหารจดัการการศึกษามคีวามคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ ตั้งจา่ยไว้รวม 0 บาท 
 
กลยุทธ์ท่ี 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธผิล ส่งผลต่อคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ตั้งจา่ยไว้รวม 5,146,983 บาท แยกเป็น 

6.2.1 โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 574,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ ที่จำเป็นของโรงเรียน  เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ  ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที  เกิดผลดีต่อนักเรียน  บุคลากร  สถานศึกษา  
และชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  

-  ค่าไฟฟ้า ตัง้จ่ายไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
-  ค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายไว้ 170,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลบ้าน

สามเหลี่ยม  
-  ค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายไว้ 3,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้เทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–

2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
6.2.2 โครงการค่าเครื่องแบบนกัเรียน ตั้งจ่ายไว้ 394,460 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนกัเรียน สำหรับนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–

2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
6.2.3 โครงการค่าอปุกรณ์การเรียน ตั้งจ่ายไว้ 381,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน สำหรบันักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–

2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 
 
6.2.4 โครงการค่าหนังสือเรียน ตั้งจ่ายไว้ 772,223 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรบันักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–

2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
6.2.5 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 310,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดสุำนักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป 
เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซีใส (สกอตซเ์ทป) กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ้าสำลี แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพมิพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหบีหอ่ น้ำมนั ไข ข้ีผึ้ง ขาต้ัง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ำดื่ม เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.6 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น  ไม้ขนไก่  ถังขยะ  

ผงซกัฟอก  สบู่  น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น กระดาษชำระ เข่ง มุ้ง ผ้าปทูี่นอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา น้ำจืดที่ซือ้จากเอกชน เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

 
6.2.7 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 90,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ 

ปูนขาว ทราย อิฐหรอืซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน 
เลื่อย กบไสไม้ เหลก็เส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลบัเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา 
ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยทุธ์ที่ 6.2 

6.2.8 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์ ออกซเิจน น้ำยาต่าง ๆ 

เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวม กำมะถัน กรด ด่าง) ลวดเช่ือมเงิน 
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำลีและผ้าพันแผล 
หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยทุธ์ที่ 6.2 

6.2.9 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูํกันและสี ฟิลม์ ฟิล์ม

สไลด์ แถบบันทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) ที่บันทกึแล้วและยังไม่บันทึก รปูสหีรอืขาว
ดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ป้ายไวนิล  ป้ายห้องเรียน  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.10 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ตั้งจ่ายไว้ 53,300 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดกุีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกตะกรอ้  ลูกวอลเลย์บอล  ลูกปิงปอง ไม้ตี

ปิงปอง ตาข่ายฟุตบอล  นาฬิกาจับเวลา  นวม  เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
6.2.11 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 309,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดกุารศึกษา  เช่น  หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วย
พลาสตกิ กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด สือ่การสอน  วัสดุฝึกงาน  คู่มือ  
หนังสือ วารสาร  ตำราเรียน  เอกสารทางวิชาการประกอบการเรียนการสอน  เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

6.2.12 โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจ่ายไว้ 2,088,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนกัเรียนในระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียน

ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  มสีุขภาพกาย สุขภาพจิตตามเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–

2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
6.2.13 โครงการเปิดบ้าน (SAMLIAM OPEN HOUSE) ตั้งจา่ยไว้ 60,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Samliam Open House)  โดยจัดแสดงนทิรรศการทาง

วิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  เป็นเวลา 1 วัน  เพื่อเผยแพร่ผลงานครู  นักเรียนและโรงเรียน
ต่อสาธารณชน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของครูและนักเรียน  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  ครู
และผูป้กครอง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่าเงินรางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการในการ
ตัดสิน  ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 

 
 
 
 
 
6.2.14 โครงการประชุมผู้ปกครอง ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมผูป้กครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 1,858 

คน เพื่อให้ผูป้กครอง มสี่วนร่วมและเข้าใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่า
จัดตกแต่งสถานที่  ค่าเครือ่งดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำปา้ยไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.2 
 
กลยุทธ์ท่ี 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมสี่วนร่วมในการจัดการการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนท่ี ตั้งจ่ายไว้รวม 40,000 บาท แยกเปน็ 

6.3.1 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส่งเสรมิให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความ

ร่วมมือร่วมใจและมีความสมัพันธ์อันดีกบับุคลากรในโรงเรียน  เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง            
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  ค่าเบี้ยประชุม ค่าจัดทำเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  
ค่าสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.3 
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กลยุทธ์ท่ี 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสรา้งขวัญ
กำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อยา่งเต็มตามศักยภาพ ตั้งจ่ายไว้รวม 900,000 บาท แยกเป็น 

6.4.1 โครงการจ้างเหมาบรกิารงานการสอนครูและบุคลากร ตั้งจ่ายไว้ 900,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรบัผูท้ี่ปฏิบัตหิน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  จำนวน 

5 คน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนๆ ละ 15,000 บาท  สำหรบัทดแทนอัตรากำลังในรายวิชาที่ขาด
แคลน  และจัดการเรียนการสอนให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตรงตามวิชาและได้รับการพัฒนาความรู้ทีเ่หมาะสมใน
แต่ละระดบัสายช้ัน  และมีความรูท้ี่สามารถนำไปปรบัใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561–2564) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.4 
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