
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตนัติโกวิทบ ารงุ) 

เรื่อง   ประกาศใช้แผนปฏบิัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.256๒ 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตนัติโกวิทบ ารุง) 

...................................................... 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2551 ข้อ 9  โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ขึ้นไว้ โดยมีมติ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) เมื่อคราว
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี ๓  เมื่อวันท่ี 2๗  กนัยายน  256๑ 

โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) ต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ    ณ    วันท่ี   2๘   เดือน   กันยายน   พ.ศ. 256๑ 
 
 

                                                                
                          (นางสาวรมย์ชลี    แก้วกลับ) 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา รักษาการในต าแหน่ง 

    ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) 
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ส่วนที่ 1 
 

ค ำแถลงประกอบแผนปฏบิตักิำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ของ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียน อบจ. บ้ำนไม้เรียบ (ตนัตโิกวิทบ ำรุง) 
องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดภเูก็ต 

อ ำเภอ กะทู้  จังหวัด ภูเก็ต 
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ค ำแถลงกำรณ์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

เรียน ประธานกรรมการ และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) 
 

  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) จะได้เสนอร่าง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผู้บริหารโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) จึงขอแถลงให้ท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาทุก
ท่านได้รับทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถำนะทำงกำรคลัง 

1.1  งบประมำณรำยจ่ำย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 สถานศึกษามีสถานะทางการเงิน    
ดังนี้ 

  1.1.1 เงินฝากธนาคาร ท้ังส้ิน    จ านวน 12,519,397.15    บาท 

  1.1.2 เงินรายได้สะสม ท้ังส้ิน    จ านวน 13,079,930.15    บาท 

  1.1.3 รายได้ค้างรับเหล่ือมปี จ านวน  2  โครงการ          จ านวน     632,024.00     บาท 

2. กำรบริหำรงำนงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ (2560) และปีปัจจุบัน 

    รายรับจริง ท้ังส้ิน       จ านวน     8,462,702     บาท 

  2.1.1 รายได้ท่ีจัดหาเอง     จ านวน     3,803,991.33  บาท 

   1. เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็น 
   ค่าบ ารุงการศึกษา    จ านวน     3,650,000       บาท 

   2. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จ านวน         40,145.33  บาท 

   3. รายได้อื่นๆ     จ านวน       113,846       บาท 

  2.1.2 รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้    
   และเงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน   จ านวน    4,658,711        บาท 

   1. เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ 

      ให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น     จ านวน          -             บาท 

   2. เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา  จ านวน     4,658,711     บาท 
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2.2 รายจ่ายจริง ท้ังส้ิน  (พ.ศ. 2560)    จ านวน     5,629,032.06  บาท 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 1 คุณภาพของ ส่ือ การเรียนการสอน 
และแหล่งเรียนรู้    จ านวน   3,302,769        บาท 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ  จ านวน      538,074.40     บาท 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 3 คุณภาพครู    จ านวน      108,900          บาท 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 4 คุณภาพนักเรียน   จ านวน          6,875        บาท 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จ านวน   1,312,938.70    บาท 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน จ านวน     359,475         บาท 
 

2.1 รำยได้ 
 

รำยได้ รับจริง 

ปี 2560 

ประมำณกำร 

ปี 2562 

หมำยเหตุ 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 

          1. เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็น
เงินค่าบ ารุงการศึกษา 

          2. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้
สถานศึกษา 
 

    ข. รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ังงบประมาณให้และเงินท่ีได้รับจากเงิน
อุดหนุน 

         1. เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

            1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

            1.2 โครงการค่ายลูกเสือและค่าย
ยุวกาชาด 
            1.3 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการ 
            1.4 โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง 
            1.5 โครงการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโรงเรียนฯ 
 

 
 

3,650,000 
 
 

40,145.33 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

5,052,000   
 
 

43,500 
 
 
 
 

21,947,200 
 
 
 

374,000 
 

100,000 
 

845,000 

 
233,400 

 
 

563,700 
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รำยได้ รับจริง 

ปี 2560 

ประมำณกำร 

ปี 2562 

หมำยเหตุ 

            1.6 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี 
          1.7  โครงการติดต้ังระบบขยาย
เสียงอาคารอเนกประสงค์ฯ 
          1.8  โครงการพัฒนาห้องพยาบาล
โรงเรียน 
           1.9 โครงการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศห้องสมุดโรงเรียน 
           1.10 โครงก ารติด ต้ั งครุภัณ ฑ์
ห้องสมุด 
           1.11 โครงการปรับปรุงต่อเติม
สมุดโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ 
           1.12 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ๓ ช้ัน 
           1.13 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
คูระบายน้ าและสนามหญ้าเทียม 
           1.14 โครงการพัฒนาระบบระปา
ภายในโรงเรียนฯ 
           1.15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
           1.16 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
           1.17  โครงการส่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารบ้านโรงเรียน  
        2. เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรให้
อ ง ค์ก รป กครอ ง ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  เพื่ อ ต้ั ง
งบประมาณให้สถานศึกษา 
          2.1 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            2.1.1 เงินค่าใช้จ่ายรายหัว 
            2.1.2 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
            2.1.3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,064,900 
   200,860 
   269,090 

 

499,200 
 

500,000 
 

 

161,900 
 

650,000 
 

397,000 
 

1,052,000 
 

7,077,000 

 
7,000,000 

 
1,700,000 

 
300,000 

 
374,000 

 
120,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,366,800 

262,680 
345,360 
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รำยได้ รับจริง 

ปี 2560 

ประมำณกำร 

ปี 2562 

หมำยเหตุ 

            2.1.4 เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
            2.1.5 เงินค่าหนังสือเรียน 
 

         2.2 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
         2.3 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
         2.4 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
         2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
         2.6  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก า ร พั ฒ น า
ห้องสมุดโรงเรียน 
         2.7  ค่ าปั จ จั ย พื้ น ฐ าน ส าห รั บ
นักเรียนยากจน 
         2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (เงินอุดหนุน) 
 

   199,140 
   321,897 

 

1,790,700 
      9,600 

 

     20,000 

 
    50,000 

 
 

  100,000 
 

        500 
 

- 

256,320 
442,522 

 

2,928,000 
16,800 

 

20,000 

 
50,000 

 
 

100,000 
 

1,500 
 

45,000 

 

รวมรำยได้ทั้งสิ้น 7,716,832 32,877,682  

 

2.2 รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ จ่ำยจริงปี 2560 งบประมำณปี2562 หมำยเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย  มี
คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
  1.3 ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส  สุขภาพกายให้
แข็งแรง 
  1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความ
แตกต่าง ความถนัดและความสนใจ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 
  ๒.1  กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
และสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย 
  2.2 กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 

 
  142,000 

 
   396,000 
3,976,522 

 
     47,200 

 
 
 
 

  736,800 
 

  190,000 
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ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ จ่ำยจริงปี 2560 งบประมำณปี2562 หมำยเหตุ 

และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 
  4.1 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาค
ส่วน 
  4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูส่ากล 
  5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถ่ิน 
และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏบิัตกิำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน อบจ. บ้ำนไม้เรียบ (ตนัตโิกวิทบ ำรุง) 
องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดภเูก็ต 

อ ำเภอ กะทู้  จังหวัด ภูเก็ต 
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บนัทึกหลกักำรและเหตผุล 

ประกอบแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ 

ของโรงเรยีน อบจ.บ้ำนไม้เรยีบ (ตนัตโิกวิทบ ำรุง) 
องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดภูเก็ต 

อ ำเภอเมือง  จังหวัดภูเกต็ 
 

หลักกำร 
 

รายจ่ายท้ังส้ิน          ยอดรวม    10,760,522   บาท 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

          1.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและ  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์      

ยอดรวม     142,000   บาท 

          1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ยอดรวม     396,000   บาท 

          1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส  สุขภาพกายให้แข็งแรง ยอดรวม     3,976,522   บาท 

          1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความแตกต่าง ความถนัด
และความสนใจ   

 47,200   บาท 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและแหล่งเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำร 

          ๒.1 กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยีให้
เพียงพอและทันสมัย  

ยอดรวม     736,800   บาท 

          2.2 กลยุทธ์ พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม  
และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

ยอดรวม     190,000   บาท 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

          3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ยอดรวม     20,000   บาท 

4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม    

          4.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ยอดรวม     180,000   บาท 

          4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการ 

 

ยอดรวม     20,000   บาท 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษสู่สำกล    

          5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ ยอดรวม     5,052,000   บาท 

6. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    

          6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่น  

และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ยอดรวม     60,000   บาท 

 

 
เหตุผล 
 

เพื่อใช้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และคณะ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่ได้วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอ
ร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียน อบจ. บ้ำนไม้
เรียบ (ตันติโกวิทบ ำรุง)พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง)    
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แผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของโรงเรยีน อบจ.บ้ำนไม้เรยีบ(ตนัติโกวิทบ ำรุง) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 9 จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติ
โกวิทบ ารุง) ดังนี้ 
 ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  10,760,522   บาท โดยแยก 

รายละเอียดตามแนวยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ได้ดังนี้ 
 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

1.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและ  
            คุณลักษณะอันพึงประสงค์        ยอดรวม    142,000  บาท 

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ   ยอดรวม    396,000  บาท  

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส  สุขภาพกายให้แข็งแรง ยอดรวม  3,976,522 บาท 

1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความแตกต่าง  
          ความถนัดและความสนใจ      ยอดรวม      47,200  บาท 

 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและแหล่งเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำร 

๒.1 กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  
                    และส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย   ยอดรวม    736,800  บาท 

2.2 กลยุทธ์ พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม  
                    และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  ยอดรวม    190,000  บาท 
 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

          ด้านการจัดการเรียนการสอน    ยอดรวม       20,000  บาท 
 

4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม 

4.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน  ยอดรวม     180,000  บาท 

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ 

          ในการบริหารจัดการ     ยอดรวม       20,000  บาท 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษสู่สำกล 

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ ยอดรวม  5,052,000  บาท 
 

6. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่น  
         และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น   ยอดรวม       60,000  บาท 

 
ข้อ 4 การเบิกจ่ายรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
 
 
 
      ลงช่ือ............................................... 
            (นางสาวรมย์ชลี  แก้วกลับ) 

        ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา รักษาการในต าแหน่ง                                              
                     ผู้อ านวยการโรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง) 
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ส่วนที่ 3 
 

รำยละเอียดประกอบแผนปฏบิัตกิำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน อบจ. บ้ำนไม้เรียบ (ตนัตโิกวิทบ ำรุง) 
องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดภเูก็ต 

อ ำเภอ กะทู้  จังหวัด ภูเก็ต 
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- ประมำณกำรรำยได้ 
- รำยจ่ำยตำมยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรศกึษำ 
- รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตรก์ำรพฒันำกำรศกึษำ 
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ประมำณกำรรำยได้สถำนศกึษำ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของโรงเรยีน อบจ. บ้ำนไมเ้รียบ (ตนัติโกวทิบ ำรุง) 
องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดภูเก็ต 

อ ำเภอกะทู้   จังหวัด ภเูกต็ 
 
ประมาณการรายได้      รวมทั้งส้ิน 10,965,482         บาท 
 

ก. รำยได้ที่จัดหำเอง 
1. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ           จ านวน   -  บาท   ค าช้ีแจง ประมาณการไว้เท่าปีท่ีผ่านมา 
2. เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายส่ิงของ   จ านวน   -   บาท   ค าช้ีแจง ให้ประมาณการไว้เท่าปีท่ีผ่านมา 
3. เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง  ๆ              จ านวน   -  บาท    ค าช้ีแจง ให้ประมาณการไว้เท่าปีท่ีผ่านมา 
4. เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา     จ านวน   5,052,000  บาท ให้ประมาณการไว้สูง

กว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจาก ในปีท่ีผ่านมาได้รับจริงกว่าท่ีประมาณการไว้ จึงประมาการไว้สูงกว่าท่ีได้รับจริง 
5. เงินท่ีได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์ 

จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา           จ านวน  80,000  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการไว้เท่าท่ี
ผ่านมา 

6. เงินท่ีได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเกิดจากเงินรายได้ของ
สถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก               จ านวน      -       บาท ค าช้ีแจง ประมาณการไว้เท่าท่ีผ่านมา 

7. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา                จ านวน  43,500  บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไว้เท่าท่ีผ่านมา 
 

ข. รำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังงบประมำณให้ และเงินที่ได้จำกเงินอุดหนุน 
    1. เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน  21,573,200  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการไว้ 1 ปีท่ีผ่านมา ประกอบด้วย 

 1.1 เงินโครงการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    374,000  บาท ค า
ช้ีแจง ประมาณการไว้ 1 ปีท่ีผ่านมา เนื่องจากบุคลากรเพิ่มขึ้น 
 1.2 โครงการค่ายลูกเสือและค่ายยุวกาชาด     จ านวน    100,000   บาท  

1.3 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ      จ านวน     845,000   บาท 
1.4 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง      จ านวน    233,400   บาท 
1.5 โครงการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนโรงเรียนฯ        จ านวน    563,700   บาท 
1.6 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี  จ านวน    499,200   บาท 
1.7 โครงการติดต้ังระบบขยายเสียงอาคารอเนกประสงค์ฯ   จ านวน    500,000   บาท 
1.8 โครงการพัฒนาห้องพยาบาลโรงเรียน     จ านวน    161,900   บาท 
1.9  โครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องสมุดโรงเรียน   จ านวน    650,000   บาท 
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1.10 โครงการติดต้ังครุภัณฑ์ห้องสมุด     จ านวน    397,000   บาท 
1.11 โครงการปรับปรุงต่อเติมสมุดโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ  จ านวน  1,052,000   บาท 
1.12 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๓ ช้ัน    จ านวน  7,077,000   บาท 
1.13 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ าและสนามหญ้าเทียม  จ านวน  7,000,000   บาท 
1.14 โครงการพัฒนาระบบระปาภายในโรงเรียนฯ    จ านวน  1,700,000   บาท 
1.15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน      300,000   บาท 
1.16 โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารบ้านโรงเรียน  จ านวน      120,000   บาท 

 

2. เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา     จ านวน   5,834,782  บาท 

 2.1 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     2.1.1 เงินค่าใช้จ่ายรายหัว             จ านวน  1,366,800   บาท       
ค าช้ีแจง ประมาณการสูงกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจาก นักเรียนเพิ่มขึ้น 

2.1.2 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน    จ านวน     262,680  บาท       
ค าช้ีแจง ประมาณการสูงกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจาก นักเรียนเพิ่มขึ้น 

2.1.3 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    จ านวน     345,360  บาท       
ค าช้ีแจง ประมาณการสูงกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจาก นักเรียนเพิ่มขึ้น 

2.1.4 เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน    256,320  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการ
สูงกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจาก นักเรียนเพิ่มขึ้น 

2.1.5 เงินค่าหนังสือเรียน  จ านวน    442,522  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการ
สูงกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจาก นักเรียนเพิ่มขึ้น 

2.2 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   จ านวน  2,928,000  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการ
สูงกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจาก นักเรียนเพิ่มขึ้นและราคาสินค้าท่ีมีการปรับข้ึนตามท้องตลาด 

2.3 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน   จ านวน         16,800  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการ
เท่ากับปีท่ีผ่านมา  

2.4 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จ านวน      20,000  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการ
เท่ากับปีท่ีผ่านมา 

2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  จ านวน      50,000  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการ
เท่ากับปีท่ีผ่านมา 

2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จ านวน    100,000  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการ
เท่ากับปีท่ีผ่านมา 

2.7 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน        1,500  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการสูง
กว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจาก การส ารวจจ านวนเด็กนักเรียน 

 2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา       จ านวน     45,000   บาท 
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รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศกึษำ 
ตำมแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของโรงเรยีน อบจ.บ้ำนไม้เรยีบ (ตนัตโิกวิทบ ำรุง) 
องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดภูเก็ต 
อ ำเภอ  กะทู้   จังหวัด  ภเูกต็ 

 

รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
1.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

  วัตถุประสงค ์
 1. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็งในการสร้างบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ   

    งำนที่ท ำ 
  1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)  
 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี 2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
    1.1   กิจกรรมคุณธรรมยามเช้า 
    1.2   กิจกรรมคุณธรรมในห้องเรียน 
    1.3   กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

- ๔๕,000 
๑2,0๐๐ 

๑,๐0๐ 
๓๒,0๐๐ 

 

2. โครงการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการด้วย
กระบวนการลูกเสือตัวน้อย 

- 12,000  

3. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
    3.๑ กิจกรรมส่งเสริมวินัยการขับขี่ปลอดภัย 
    3.๒ กิจกรรมเสริมเสริมสร้างความรู้ด้านอัคคีภัย 

- 10,000 
5,000 
5,000 

 

4. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - 5,000  

5. โครงการโรงเรียนสะอาด 
    5.1 กิจกรรมเขตพื้นท่ีรักษาความสะอาด 

- 30,000 
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โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี 2562 หมำยเหตุ 
    5.2 กิจกรรมห้องเรียนติดดาว 
    5.3 กิจกรรมคัดแยกขยะ 

- 10,000 
20,000 

 

6. โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย ์
      6.1 กิจกรรมวันชาติ 
      6.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
      6.3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

- 30,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 

7. โครงการวันส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 
      7.1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
      7.2 กิจกรรมวันไหว้คร ู
      7.3 กิจกรรมถือศีลกินผัก 

- 10,000 
 

5,000 
5,000 

 

8. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนท้ังส่ีด้าน 318,600 -  

9. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2,020,131.09 -  

รวม 2,338,731 ๑๔๒,๐๐๐  
 

1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนด้ำนวิชำกำร 
  วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อให้นักเรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคม ครอบครัวและรู้จักตนเอง พึ่งพาตนเองได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มแก้ปัญหาเบ้ืองต้นได้ 
 

  งำนที่ท ำ 
  1. นักเรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคม ครอบครัวและรู้จักตนเอง พึ่งพาตนเอง 
3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)  
 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการนอก
ห้องเรียน (กิจกรรมอบรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้) 

- 2๖๐,000  

2. โครงการส่งเสริมความรู้วันส าคัญต่าง ๆ 
     2.๑ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
     2.๒ กิจกรรมวันภาษาไทย 

- ๓๐,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 
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โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
     2.๓ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
     2.๔ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

 10,๐๐๐ 
10,๐๐๐ 

 

3. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนอบจ.บ้าน
ไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) 

- ๒๐,000 
 

 

4. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
     4.๑ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
     4.๒ กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
     4.๓ กิจกรรมสังคมสู่การเรียนรู้ 

- ๘0,000 
20,000 
40,000 
20,000 

 

5. โครงการส่งเสริมความส าคัญของการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     5.๑ กิจกรรมก้าวแห่งความส าเร็จ 
     5.๒ กิจกรรมน าร่องการศึกษาเพื่อก้าวสู่อนาคต 

1,888 ๖,000 
 

3,000 
3,000 

 

รวม 1,888 ๓๙๖,๐๐๐  
 

1.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภำพจิตให้สดใส  สุขภำพกำยให้แข็งแรง 

  วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตท่ีสดใส และสุขภาพกายให้แข็งแรง 

2. เพื่อให้การเรียน การสอนของนักเรียนด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ 
  

    งำนที่ท ำ 
  1. ให้ความรู้ และส่งเสริมด้านสุขภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ท่ีสมบูรณ์ พร้อมเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)  
 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านยาเสพติด 
     ๑.๑ กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
     ๑.๒ กิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- ๕,๐๐๐ 
2,5๐๐ 
2,5๐๐ 

 

 

2. โครงการเด็กน้อยรักสุขภาพ 
     ๒.๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
     2.2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

- ๗,๐๐๐ 
3,5๐๐ 
3,5๐๐ 
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โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
3. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
     ๓.๑ กิจกรรมออกก าลังกายยามเช้า 
     ๓.๒ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนฯ 

47,984 ๕๕,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

๕0,๐๐๐ 

 

4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     4.๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านติดตามดูแลนักเรียน 
     4.2 กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 

- ๒๐,๐๐๐ 
1๐,๐๐๐ 
1๐,๐๐๐ 

 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ
แก่ผู้เรียน 
     ๕.๑ กิจกรรมอาหารกลางวัน    
     ๕.๒ กิจกรรมจัดหาเครื่องแบบนักเรียน   
     ๕.๓ กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การเรียน   
     ๕.๔ กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  

885,532.87 ๓,889,552 
 

๒,๙๒๘,๐๐๐ 
๒๕๖,๓๒๐ 
๒๖๒,๖๘๐ 
๔๔๒,522 

 

รวม 933,517 ๓,976,522  
 

1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนตำมควำมแตกต่ำง ควำมถนัดและควำมสนใจ 
  วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความแตกต่าง ความถนัดและความสนใจ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท่ีหลากหลายตามความสนใจ และความถนัด 

  

    งำนที่ท ำ 
  1. จัดหา จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ีให้มีประสิทธิภาพ 
 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)  
 
 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์
      ๑.๑ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
      ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทยและดนตรีสากล 
      ๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมนาฎศิลป์ 

- ๓๗,๒๐๐ 
 

๑๓,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๒,๒๐๐ 

 

2. โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 28,633 10,000  

รวม 28,633 47,200  
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและแหล่งเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำร 
๒.1 กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย 
  วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อจัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเรียน การสอน ให้มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ 

 

    งำนที่ท ำ 
  1. จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)  
 
 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระ 

416,151.40 400,000  

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ 74,569 ๘๐,๐๐๐  

3. โครงการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต  ๑00,000  

4. โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 
     ๔.1 ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
     ๔.๒ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ 

8,988 ๕๖,๘๐๐ 
 

1๖,๘๐๐ 
40,0๐๐ 

 

5. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส าหรับนักเรียน 6,634 ๑๐๐,๐๐๐  

รวม 506,342.40 ๗๓๖,๘๐๐  
 

2.2 กลยุทธ์ พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
  

    งำนที่ท ำ 
  1. จัดหา จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ีให้มีประสิทธิภาพ 
 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)  
 
 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

22,132 ๔๐,๐๐๐  

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาสถานศึกษา 
     2.๑ กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
     2.๒ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

9,600 ๑๕๐,๐๐๐ 
๑0๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

รวม 31,732 ๑๙๐,๐๐๐  
 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 
  วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับการพัฒนามาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็งในการสร้างบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  
      อย่างเต็มศักยภาพ 
3. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  งำนที่ท ำ 
  1. บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับการพัฒนามาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

2. องค์กรมีความเข้มแข็งในการสร้างบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็ม 
     ศักยภาพ 
3. การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)  
 
 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา - ๒๐,๐๐๐  

2. โครงการนิเทศการสอน - -  

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอน 

18,900 -  

4. โครงการจ้างครูอัตราจ้าง 90,000 -  

รวม 108,900 2๐,๐๐๐  
 

4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม 
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4.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน 
  วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และชุมชน 

    งำนที่ท ำ 
  1. สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้กับผู้ปกครอง 
ชุมชน 
  2. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)  
 
 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     ๑.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
     1.๒ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
     ๑.๓ กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
     ๑.4 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

- 20,000 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

2. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ - 10,000  

3. โครงการพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 

- 150,000  

รวม - 180,๐๐๐  
 

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ที่ท่ัวถึงและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

  

    งำนที่ท ำ 
  1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆของโรงเรียน 

2. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ที่ท่ัวถึง   
 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)  
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โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการส่ือข่าวสารประชาสัมพันธ์ 6,875 20,000  

รวม 6,875 2๐,๐๐๐  
 
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษสู่สำกล 
5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
  วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 

  

    งำนที่ท ำ 
  1. จัดหา จัดจ้างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  2. พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 
 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)  
 

 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการพัฒนานกัเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (English Program) 
     ๑.๑ กิจกรรมยกระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านการแสดง 
    1.2 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
    1.3 กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
    1.4 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษา 
    ๑.5 กิจกรรมจัดหาส่ือเพื่อพัฒนาการสอนเพิ่ม
ศักยภาพผู้เรียน 
    ๑.6 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการส่ีด้านผู้เรียน
ปฐมวัย 
    ๑.7 กิจกรรมอ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู ้
    ๑.8 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สากล 

1,312,938.70 ๔,๐6๘,00๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
๑๑๘,๐๐๐ 
300,000 

 
๒,๐๘๐,๐๐๐ 

 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

 

 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
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2. โครงการพัฒนานกัเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร
สองภาษา (Mini English Program) 
     ๒.๑ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English       
for fun 
     ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน  
     ๒.๓ กิจกรรมศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการส่ือสาร 

- 984,0๐๐ 
 

๑๔๕,๖๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓๓๘,๔๐๐ 

 

รวม 1,312,938.70 5,052,00๐  
 

6. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่น และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่น และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
  

    งำนที่ท ำ 
  1. จัดใหโ้รงเรียนมีพื้นท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ 
 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2. โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง) 
 

โครงกำร/กิจกรรม จ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำรปี2562 หมำยเหตุ 
1. โครงการรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น - 10,000  

2. โครงการเพิ่มทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 30,000  

3. โครงการตลาดน้อยอนุบาลส่งเสริมด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 20,000  

4. โครงการสนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

1,000 -  

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามความถนัดของผู้เรียนฯ 

358,475 -  

รวม 359,475 60,000  

 
รำยละเอียดรำยจ่ำย 
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ตำมแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ของโรงเรยีน อบจ.บ้ำนไม้เรยีบ (ตนัตโิกวิทบ ำรุง) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดภูเก็ต 
อ ำเภอ  กะทู้      จังหวัด  ภูเกต็ 

 

รำยจ่ำยทั้งสิ้น                ต้ังรวมไว้  10,760,522   บำท แยกเป็น 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน    ต้ังรวมไว้    4,561,722    บำท แยกเป็น 
    1.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม 

                และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ต้ังรวมไว้      ๑๔๒,๐๐๐     บำท แยกเป็น 
        1.1.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  ต้ังไว้  ๔๕,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ  ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์  เสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

        1.1.2 โครงการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการด้วยกระบวนการลูกเสือตัวน้อย  ต้ังไว้  12,000 บาทเพื่อจ่าย
เป็น ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตาม
รายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 
2564)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์  เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        1.1.3 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ต้ังไว้  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการต้ังจ่าย
จากเงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์  
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        1.1.4 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ต้ังไว้  5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงิน
รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี       (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 กลยุทธ์  
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.1.5 โครงการโรงเรียนสะอาด  ต้ังไว้  30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็น  เพื่อจ่ายเป็น ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงิน
รายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์  เสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.1.6 โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์  ต้ังไว้  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
ส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์  เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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1.1.7 โครงการวันส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ต้ังไว้  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์  เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

  1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ   ต้ังรวมไว้  396,000   บำท  แยกเป็น 

        1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการนอกห้องเรียน (กิจกรรมอบรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้)   
ต้ังไว้  260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
พาหนะ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของท่ีระลึก  ค่าเข้าชม   ค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน   
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
 

        1.2.2 โครงการส่งเสริมความรู้วันส าคัญต่าง ๆ  ต้ังไว้  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
อื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี      (พ.ศ. 
2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
 

        1.2.3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง)ต้ังไว้  20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
 

        1.2.4 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21  ต้ังไว้  80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ัง
จ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี            (พ.ศ. 2561 - 2564)ยุทธศาสตร์ท่ี 
1 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
 

        1.2.5 โครงการส่งเสริมความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
ต้ังไว้  6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิชาการ 
 

  1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส  สุขภาพกายให้แข็งแรง  ต้ังรวมไว้  3,976,522   บำท  
แยกเป็น 

        1.3.1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านยาเสพติด ต้ังไว้  5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น  เพื่อจ่ายเป็น ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 
กลยุทธ์  ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส  สุขภาพกายให้แข็งแรง 
 

        1.3.2 โครงการเด็กน้อยรักสุขภาพ ต้ังไว้  7,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น  เพื่อจ่ายเป็น ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ั ง จ่ า ย
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จาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 กลยุทธ์  
ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส  สุขภาพกายให้แข็งแรง 
 

        1.3.3 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ต้ังไว้  55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์  
ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส  สุขภาพกายให้แข็งแรง 

        1.3.4 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ต้ังไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
อื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี      (พ.ศ. 
2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์  ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส  สุขภาพกายให้แข็งแรง 

        1.3.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้เรียน ต้ังไว้  ๓,๔๔๗,๐๐๐ บาท เพื่ อ จ่ าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ค่าจัดหาอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  
ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส  สุขภาพกายให้แข็งแรง 
 

  1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความแตกต่าง  
            ความถนัดและความสนใจ    ต้ังรวมไว้  47,200   บำท  แยกเปน็ 

        1.4.1 โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ต้ังไว้  ๓๗,๒๐๐  บาท เพื่อจ่ายเปน็         
ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตาม
รายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี      (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความแตกต่าง ความถนัดและความสนใจ 
 

        1.4.2 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ต้ังไว้  10,000 บาท เพื่ อ จ่ า ย เป็ น  ค่ า สัม ม น า คุณ วิท ย าก ร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก 
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1   กลยุทธ์
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความแตกต่าง ความถนัดและความสนใจ 
 

2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและแหล่งเรียนรู้  
                     และการบริหารจัดการ    ต้ังรวมไว้  926,800  บำท แยกเป็น 

  ๒.1 กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  
                     และส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย  ต้ังรวมไว้  736,800  บำท แยกเป็น 

2.1.1 โครงการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ ต้ังไว้  400,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น  ค่าส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2   กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
และส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย 

2.1.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ  ต้ังไว้  80,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
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ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2   กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยี
ให้เพียงพอและทันสมัย 
 

2.1.3 โครงการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต ต้ังไว้  100,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  
เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2   กลยุทธ์
 จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย 

2.1.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้ังไว้ 56,800 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2   กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
และส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย 

2.1.5 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส าหรับนักเรียน  ต้ังไว้  100,000 บาทเพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ส าหรับนักเรียน ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2   กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือ
เทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย 

 

    2.2 กลยุทธ์ พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม  
                และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ต้ังรวมไว้  190,000     บำท    แยกเป็น 
 

2.2.1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ต้ังไว้  40,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น     
ค่าซ่อมแซม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2   กลยุทธ์ พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

2.2.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาสถานศึกษา ต้ังไว้  150,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น     
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2   กลยุทธ์ พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้ังรวมไว้  20,000     บำท แยกเปน็ 

  3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

           ด้านการจัดการเรียนการสอน            ต้ังรวมไว้     20,000     บำท แยกเป็น 
 

3.1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ต้ังไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน 
และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 
2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ กลยทุธ์ ส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน          
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4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม ต้ังรวมไว้  200,000   บำท แยกเปน็ 

  4.1 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน  ต้ังรวมไว้  180,000   บำท แยกเปน็ 

4.1.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ต้ังไว้  30,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่าง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตามรายละเอียดโครงการต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน 
 

4.1.2 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ต้ังไว้  10,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 
2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน 

4.1.3 โครงการพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)   ต้ังไว้  150,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอื่นๆ  ตาม
รายละเอียดโครงการต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 
2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน 

 

  4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ    ต้ังรวมไว้  20,000     บำท แยกเป็น 
 

4.2.1 โครงการส่ือข่าวสารประชาสัมพันธ์  ต้ังไว้  20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์  
ตามรายละเอียดโครงการต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 
2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4  กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ     

 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษสู่สำกล  ต้ังรวมไว้  5,052,000     บำท  แยกเป็น 
  5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ ต้ังรวมไว้  5,052,000     บำท  แยกเป็น 
 

 5.1.1 โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)                     
ต้ังไว้  ๔,๐68,00๐  บาท เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม ตามรายละเอียด
โครงการต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 

5.1.2 โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิ เศษหลักสูตรสองภาษา (Mini English Program)  ต้ังไว้  
984,0๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม ตามรายละเอียด
โครงการต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 

6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการเรียนรู้ชีวิตตาม 

                      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ต้ังรวมไว้  60,000     บำท    แยกเป็น 
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  6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่น  
                     และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ต้ังรวมไว้  60,000     บำท    แยกเป็น 

 

6.1.1 โครงการรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น ต้ังไว้  10,000 บาท เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
วิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่นและร่วม
สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

6.1.2 โครงการเพิ่มทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ต้ังไว้  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอื่นๆ ตามรายละเอียด
โครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่นและร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

6.1.3 โครงการตลาดน้อยอนุบาลส่งเสริมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต้ังไว้  30,000 บาท เพื่อจ่าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอื่นๆ  ตามรายละเอียดโครงการ ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่นและร่วมสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


