
แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ โรงเรยีน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

คําแถลงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

เรียน  ประธานกรรมการฯและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารโรงเรียน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา จะไดเสนอรางแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหาร

โรงเรียน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา จึงขอแถลงใหทานประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาฯทุกทาน ไดทราบ

ถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการ แนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ดังตอไปนี้ 

1. สถานะทางการคลัง 

1.1  งบประมาณรายจาย 

ในปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑  ณ วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 25๖๑  โรงเรียน อบจ.

สาธิตรวมพัฒนา มีสถานะทางการเงิน ดังนี้   

                      1.1.1 เงินฝากธนาคาร ท้ังสิ้น                 จํานวน    2,๑๖๒,๒๐๔.๘๐ บาท 

                      1.1.2 เงินรายไดสะสม ท้ังสิ้น                 จํานวน    1,๕๖๘,๕๐๐.๘๕ บาท 

                      1.1.3 รายการกันเงินไว                        จํานวน             -                 โครงการ  

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมา (25๖๑) และปปจจบุัน 

      2.1  รายรับจริง ท้ังส้ิน              จํานวน      ๔,๖๒๖,๓๐๘.๔๘  บาท 

          2.1.1 รายไดท่ีจัดหาเอง        จํานวน         ๑๒,๗๐๙.๔๘      บาท 

     ๑) เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายไดสถานศึกษา    จํานวน      ๑๒,๗๐๙.๔๘  บาท 

                      2.1.2 รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณใหและเงินท่ีไดรับจากเงินอุดหนุน

                                                                        จํานวน     ๓,๙๕๔,๖๒๙   บาท 

                        ๑) เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาจากเงินรายไดของ    

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง                      จํานวน      ๒,๔๖๔,๘๖๐  บาท 

                        ๒) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือตั้งงบประมาณให

สถานศึกษา                                                             จํานวน       ๓,๕๕๒,๘๙๔   บาท  

                      2.1.๓ เงินรายไดสะสมของสถานศึกษา             จํานวน         ๖๕๘,๙๗๐   บาท 
  

                 2.2  รายจายจริง ท้ังส้ิน     จํานวน      ๔,๙๔๓,๐๕๒  บาท 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จํานวน     ๒,๓๔๐,๒๖๒   บาท 
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                         ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ         

                                                                     จํานวน   ๖๘,๗๖๐  บาท 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน                                                      จํานวน   ๒๗๓,๙๘๐   บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ  

                                                                         จํานวน    ๕๕๒,๖๗๐  บาท 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรู                                            จํานวน    ๑,๗๐๗,๓๘๐  บาท 

2.1 รายได 

รายได 
รับจริง 

ป 25๖๑ 

ประมาณการ 

ป 256๓ 

หมายเหตุ 

ก. รายไดท่ีจัดหาเอง 

๑) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายไดสถานศึกษา 

 

1๒,๗๐๙.๔๘ 

 

๒๑,๔๑๙.๙๐.-   

 

ข. รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณใหและ

เงินท่ีไดรับจากเงินอุดหนุน 

 1) เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณให

สถานศึกษา จากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง

1.1 โครงการจางท่ีปรึกษาดําเนินการพัฒนาระบบการจัด  

      การศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต 

1.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 

1.๓ โครงการติดตั้งกระจกอลูมิเนียมหองธุรการ โรงเรียน

อบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

๑.๔ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด โรงเรียนอบจ.สาธิตรวม

พัฒนา 

1.๕ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนยรวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต 

1.๖ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยสําหรับ

หองเรียน IP โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

๑.๗ โครงการวันเด็ก (อบจ.) 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

  

 

 

- 

 

- 

๘๔,๙๐๐. - 

 

 ๔๙๗,๔๐๐- 

 

๓๖๘,๐๐๐.- 

 

๔๙๘,๐๐0.- 

- 

 

 

 

 
ขอบัญญัติ(กองศึกษา) 

 
 

ขอบัญญัติ(กองศึกษา) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบัญญัติ(กองศึกษา) 

รวมรายไดท่ี อปท. ตัง้งบประมาณให - ๑,๔๔๕,๓๐๐.-  
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รายได 
รับจริง 

ป 25๖๑ 

ประมาณการ 

ป 256๓ 

หมายเหตุ 

2) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวน 

     2.1 เงินคาอาหารกลางวัน 

     2.2 เงินคาอาหารเสริมนม  

     2.๓ คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู 

     ๒.๔ คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 

     2.๕ คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร 

     2.๖ คาใชจายในการปรับปรุงหองสมุด 

     2.๗ คาใชจายในการจัดการศึกษา SBMLD 

     2.๘ คาจัดการเรียนการสอนรายหัว 

     2.๙ คาหนังสือเรียน 

     2.๑๐ คาอุปกรณการเรียน 

     2.1๑ คาเครื่องแบบนักเรียน 

     2.1๒ คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

     2.1๓ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา(คาใชจายในการรณรงคการปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา) 

    ๒.๑๔ โครงการพัฒนาบุคลกรทางการศึกษา 

    ๒.๑๕  โครงการซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ 

 

๑,๒๓๖,๐๐๐.- 

๕๙๒,๑๖๐.- 

๕๐,๐๐๐.- 

16,800.- 

20,000.- 

100,000.- 

๘๐.๐๐๐- 

๕๒๕,๓00.- 

๖๑,๘๐๐.- 

๖๑,๘๐๐.- 

๙๒,๗00.- 

๑๓๒,๘๗๐.- 

- 

 

 

- 

- 

 

๑,๒๔๐,000.- 

๕๙๔,๐๒๒.- 

๕๐,๐๐๐-  

16,800.- 

20,000.- 

100,000.- 

๔๙,๙๘0.- 

๕๒๗,๐00.- 

๖๒,๐00.- 

๖๒,๐00.- 

๙๓,๐00.- 

1๓๓,๓๐๐.- 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

๔๕,๐๐๐.- 

1๕0,000.- 

 

รวมอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรให 2,๙๖๙,๓๗๖.๐0.- ๒,๔๙๘,๘๐๐.00.-  

รวมรายไดท้ังส้ิน 2,๙๖๙,๓๗๖.๐0.- ๓,๖๓๙,๓๘๐.00.-  
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2.2 รายจายตามยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา 
รับจริง 

ป 25๖๑ 

ประมาณการ 

ป 256๓ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

      1.1 กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการสมตามวัย 

      1.2 กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม

และคานิยมอันพึงประสงค 

      1.3 กลยุทธสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน 

และรวมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีชาติและทองถ่ิน 

      1.4 กลยุทธเสริมสรางสุขนิสัย สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตท่ีด ี

   1.5 กลยุทธสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความแตกตาง 

ความถนัด และความสนใจ 

      1.6 กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิด 

คิดวิเคราะห และคิดสรางสรรค 

 

176,818.- 

142,095.- 

 

56,000.- 

 

1,677,319.- 

 

2,000.- 

 

50,650.- 

 

 

๒๔,๘๐๐.- 

๘๐,๕00.- 

 

๔๒,๕00.- 

 

๒,๑๓๔,๐๒๒.- 

 

๓,000.- 

 

๕๕,๕๔0.- 

 

 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

     2.1 กลยุทธมุงเนนการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) 
   2.2 กลยุทธสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

๖๘,๗๖0.- 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

3.1  กลยุทธการพัฒนาพัฒนาระบบการ  

บริหารจัดการสถานศึกษา 

3.2  กลยุทธการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

3.3  กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมโดยใชโรงเรียน 

เปนฐาน 

 

 

109,943.- 

 

44,000.- 

32,998.- 

 

 

๑๔๑,๐00.- 

 

6๕,000.- 

๖๗,๙๘0.- 
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ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา 
รับจริง 

ป 25๖๑ 

ประมาณการ 

ป 256๓ 

หมายเหตุ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู

มืออาชีพ 

4.1 กลยุทธพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทางการศึกษา  

๔.๒  กลยุทธจางเหมาบริการงานสอนเพ่ือจัดการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ    

      ๔.๓  กลยุทธสงเสริมสวสัดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

4.2  กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ทองถ่ิน 

 

 

189,720.- 

 

- 

 

- 

 

20,000.- 

 

 

๕๑,๕๐0.- 

 

๔๘๑,๑๗๐.- 

 

- 

 

20,000.- 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

5.1  กลยุทธจัดหาสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยี

สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

เพียงพอและทันสมัย 

5.2  กลยุทธพัฒนาแหลงเรียนรูใหเพียงพอและ

เหมาะสม 

5.3  กลยุทธปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

1,689,297.90.- 

 

 

150,000.- 

 

169,891.- 

 

 

 

 

๑๗๓,๐๘0.- 

 

 

1๕๐,๐๐0.- 

 

๑,๓๘๔,๓00.- 

 

รวมรายจายท้ังส้ิน 4,510,731.90.- ๔,๔๖๑,๘๘๒.-  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ของ โรงเรียน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต อําเภอเมอืง จังหวัดภูเก็ต 

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

หลักการ 

รายจายท้ังส้ิน ยอดรวม   ๔,๙๔๓,๑๕๒  บาท 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร / กลยุทธ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1.1 กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการสมตามวัย   ยอดรวม   ๒๔,๘๐๐  บาท 

      1.2 กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

            และคานิยมอันพึงประสงค                                      ยอดรวม   ๘๐,๕00  บาท 

1.3 กลยุทธสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน และรวมสืบทอดวัฒนธรรม  

ประเพณีชาติและทองถ่ิน                                          ยอดรวม    ๔๒,๕00  บาท 

      1.4 กลยุทธเสริมสรางสขุนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี    ยอดรวม   ๒,๑๓๔,๐๒๒  บาท 

   1.5 กลยุทธสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความแตกตาง ความถนัด และความสนใจ   

                                                                                 ยอดรวม  ๓,000  บาท 

1.6 กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิด คิดวิเคราะห และคิดสรางสรรค  

                                                                        ยอดรวม  ๕๕,๕๔0  บาท 

 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.1   กลยุทธมุงเนนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)  

                                                                       ยอดรวม       -        บาท 

      2.2   กลยุทธสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ยอดรวม   ๖๘,๗๖0  บาท 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

3.1  กลยุทธการพัฒนาพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา    ยอดรวม   ๑๔๑,๐00   บาท 

3.2  กลยุทธการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ       ยอดรวม      6๕,000   บาท 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ โรงเรยีน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

3.3  กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน      ยอดรวม      ๖๗,๙๘0   บาท 

 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 

4.1   กลยุทธพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา   ยอดรวม ๕๑,๕๐0  บาท 

4.2   กลยุทธจางเหมาบริการงานสอนเพ่ือจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  

                                                                                      ยอดรวม ๔๘๑,๑๗๐ บาท   

4.3   กลยุทธสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ยอดรวม    -          บาท 

4.๔  กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน      ยอดรวม 20,000   บาท 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู

บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 กลยุทธจัดหาและพัฒนาสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนใหเพียงพอและทันสมัย    ยอดรวม      1๗๓,๐๘0 บาท 

5.2  กลยุทธพัฒนาแหลงเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสม   ยอดรวม      1๕๐,๐๐0 บาท 

5.3 กลยุทธปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ยอดรวม   ๑,๓๘๔,๓00   บาท 
 

 

เหตุผล 

 

 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา 

และคณะผูบริหารสถานศึกษา ท่ีไดวางแผนไวตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตลอด

ปงบประมาณ 256๓ จึงเสนอรางแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพ่ือใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา พิจารณาเห็นชอบตอไป 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ของโรงเรียน อบจ.สาธติรวมพัฒนา 

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต อําเภอเมอืงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
....................................................... 

โดยท่ีเปนการสมควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ อาศัยอํานาจตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 ขอ 9 จึงจัดแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียน อบจ.

สาธิตรวมพัฒนา ดังนี้ 

ขอ 1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณนี้เรียกวา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ขอ 2 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 256๓ เปนตนไป 

 ขอ 3 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๔,๙๔๓,๑๕๒ บาท  โดย

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ไดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ท่ี กลยุทธ งบประมาณ 

๑.๑ กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการสมตามวัย ๒๔,๘๐๐.- 

๑.๒ กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึง

ประสงค 

๘๐,๕00.- 

๑.๓ กลยุทธสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน และรวมสืบทอด

วัฒนธรรม  ประเพณีชาติและทองถ่ิน 

๔๒,๕00.-  

๑.๔ กลยุทธเสริมสรางสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ๒,๑๓๔,๐๒๒.-  

๑.๕ กลยุทธสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความแตกตาง ความถนัด และความ

สนใจ 

๓,000.-  

๑.๖ กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิด คิดวิเคราะห และคิด

สรางสรรค 

๕๕,๕๔0.-  
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๒.ยุทธศาสตรการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ท่ี กลยุทธ งบประมาณ 

๒.๑ กลยุทธมุงเนนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project 

Approach) 

- 

๒.๒ กลยุทธสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                  ๖๘,๗๖0.- 

 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ท่ี กลยุทธ งบประมาณ 

๓.๑ กลยุทธการพัฒนาพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ๑๔๑,๐00.-  

๓.๒ กลยุทธการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 6๕,000.-  

๓.๓ กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ๖๗,๙๘0.-  

 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 

ท่ี กลยุทธ งบประมาณ 

๔.๑ กลยุทธพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา            ๕๑,๕๐0.-    

๔.๒ กลยุทธจางเหมาบริการงานเพ่ือจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ๔๘๑,๑๗๐.- 

๔.๓ กลยุทธสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา - 

๔.๔ กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน      20,000.-  

 

      5.ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการ      

เรียนรูบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี กลยุทธ งบประมาณ 

๕.๑ กลยุทธจัดหาและพัฒนาสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเพียงพอและทันสมัย 

๑๗๓,๐๘0.- 

๕.๒ กลยุทธพัฒนาแหลงเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสม  ๑๕๐,๐๐0.- 

๕.๓ กลยุทธปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน  ๑,๓๘๔,๓00.- 
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 ขอ 4 การเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษา ท่ีไดรับความเห็นชอบใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 

 

 

     ลงชื่อ  

                                                                           (นางชัญญา  สุขสวัสดิ์) 

                                                รองผูอํานวยการสถานศึกษา รักษาการในตําแหนง 
                                               ผูอํานวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา 
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ประมาณการรายไดของสถานศึกษา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 256๓ 

ของโรงเรียน อบจ.สาธติรวมพัฒนา 

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต อําเภอเมอืงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ประมาณการรายได  รวมท้ังส้ิน   ๔,๙๔๓,๑๕๒  บาท 
 

ก. รายไดท่ีจัดหาเอง 

1. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายไดสถานศึกษา จํานวน ๒๑,๔๙๑.๙๐  บาท  

คําชี้แจง ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา 
      

ข. รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณให และเงินท่ีไดจากเงินอุดหนุน 

1. เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา จากเงินรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเอง   จํานวน ๑,๔๔๕,๓๐๐ บาท 

 

ท่ี คําช้ีแจง/โครงการ งบประมาณ 

1.1 คําชี้แจง เปนโครงการใหม 

- โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย สําหรับหองเรียน IP โรงเรียนอบจ.

สาธิตรวมพัฒนา 

 

๖๒,๒๘๐.-   

1.๒ คําชี้แจง เปนโครงการใหม 

- โครงการติดตั้งกระจกอลูมิเนียมหองธุรการ  โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

 

๘๔,๙๐0.- 

๑.๓ คําชี้แจง เปนโครงการใหม  

- โครงการติดตั้งกลองวงจรปด โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

 

๔๙๗,๔00.- 

1.๔ คําชี้แจง เปนโครงการใหม 

- โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนยรวมใจ ออสเตรีย – ภูเก็ต 

 

๔๙๘,๐00.-  
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1 เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา 

จํานวน ๒,๕๔๓,๘๐๒.- บาท 

 

ท่ี คําช้ีแจง/โครงการ งบประมาณ 

2.1 คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจาก จํานวนนักเรียนลดลง  

- เงินโครงการสนับสนุนคาอาหารกลางวัน  

 

  ๑,๒๔๐,000.- 

๒.๒ คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจาก จํานวนนักเรียนลดลง 

- เงินโครงการสนับสนุนคาอาหารเสริมนม 

 

๕๙๔,๐๒๒.-  

๒.๓ คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา เนื่องจาก จํานวนนักเรียนลดลง 

- เงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

         (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  

   

 ๕๒๗,๐00.-  

๒.๔ คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจาก จํานวนนักเรียนลดลง 

- เงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา (เงินคาหนังสือเรียน) 

 

 ๖๒,๐00.- 

๒.๕ คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจาก จํานวนนักเรียนลดลง 

- เงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา (เงินคาอุปกรณการ

เรียน)   

๖๒,๐00.-  

๒.๖ คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจาก จํานวนนักเรียนลดลง 

- เงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา (คาเครื่องแบบ

นักเรียน)   

 

๙๓,๐00.- 

๒.๗ คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจาก จํานวนนักเรียนลดลง 

- เงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา  

        (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)  

 

1๓๓,๓๐๐.-  

๒.๘ คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา  

- เงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  

          (คาใชจายในการพัฒนาหองสมุด) 

 

100,000.-  

๒.๙ คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา  

- เงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  

          (คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน) 

 

๕0,000.- 

๒.๑๐ คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา   

- เงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  

             (เงินคาใชจายอินเตอรเน็ต)  

 

16,800.- 
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ท่ี คําช้ีแจง/โครงการ งบประมาณ 

๒.๑๑ คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา  

- เงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

     (คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)    

 

20,000.- 

๒.๑๒ คําชี้แจง โครงการใหม 

- เงินโครงการพัฒนาบุคลกรทางการศึกษา 

     (คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)   

 

๔๕,000.- 

๒.๑๓ คําชี้แจง โครงการใหม 

- เงินโครงการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

     (คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ)  

 

๑๕๐,000.- 

๒.๑๔ คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา  

- เงินโครงการรณรงคการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

     (คาใชจายในการรณรงคการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา)   

 

๑๕,000.- 

๒.๑๕ คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา  

- เงินโครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูสูอาชีพ SBMLD 

     (คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

การพัฒนาทองถ่ิน SBMLD)    

 

๔๙,๙๘0.- 

 
๓. เงินรายไดสะสมของสถานศึกษา         จํานวน  ๕๙๖,๔๗0 บาท    

ท่ี คําช้ีแจง/โครงการ งบประมาณ 

๓.1 คําชี้แจง เปนโครงการใหม  

- โครงการจางเหมาบริการครูปฐมวัยชั่วคราว 

 ๓๐๐,๐00.- 

๓.๒ คําชี้แจง เปนโครงการใหม  

- โครงการจางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน 

 ๑๘๑,๑๗0.- 

๓.๓ คําชี้แจง เปนโครงการใหม  

- โครงการเดินสายสัญญาณอินเตอรเน็ต หองคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.

สาธิตรวมพัฒนา 

 ๖๕,๓00.- 

๓.๔ คําชี้แจง เปนโครงการใหม  

- โครงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโรงเรียน

อบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

 ๕๐,๐00.- 
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รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

องคการบริหารสวนจังหวดัภูเก็ต อําเภอ เมืองภูเกต็ จังหวดัภูเก็ต 

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

รายจายตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1.1 กลยุทธการพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการสมตามวัย 

วัตถุประสงค   เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ท้ัง 4 ดาน 

          งานท่ีทํา   จัดโครงการ/กิจกรรม อบรมใหความรู จัดซ้ือสื่อวัสดุท่ีจําเปนมาใชในการจัดกิจกรรม 

          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   งานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

หมายเหตุ 

1. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ ๓๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- รายหัว 

2. โครงการจางท่ีปรึกษาดําเนินการพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนในสังกัดอบจ. ภูเก็ต 

- 
 
- 

ขอบัญญัติ 
กองศึกษา 

 
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน - - ขอบัญญัต ิ 

 ๔.  โครงการสงเสริมการเรียนรูทางดานภาษา 
      ๔.๑ กิจกรรมแสดงละครภาษาอังกฤษสําหรับ   

เด็กปฐมวัย 
      ๔.๒ กิจกรรมหนูนอยสอนจีน 

 

- - 

 ๕.  โครงการสงเสริมการอาน การฟงและการพูด 
๕.๑ กิจกรรมอานออกเขียนได 
๕.๒ กิจกรรมหนาเสาธง 
๕.๓ กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท่ี 

๒,๐๐๐.-  
๓,๐๐๐.- 
๑,๘๐๐.- 

- 

รายหัว 

รวมรายจาย ๓๒,๐๐๐.- ๒๔,๘๐๐.-  
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๑.๒ กลยุทธการพัฒนาผูเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม และมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

งานท่ีทํา  กิจกรรมท่ีเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียน โดยใชกระบวนการตาง ๆ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   งานวิชาการ และงานกิจการนักเรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

1. โครงการสภานักเรียน 3,000.- ๓,๐๐๐.- รายหัว 
2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ โดยใชกระบวนการทาง
ลูกเสือ 
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือตัวนอย 
๒.๒ กิจกรรมคายลูกเสือตัวนอย 

๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- งบพัฒนาฯ 

3. โครงการคัดแยกขยะ/ปลอดขยะ
ลดโฟม 

5,500.- - - 

4. โครงการหนูนอยคุณธรรม 24,999.- ๑,๕๐๐.- รายหัว 

5. โครงการสงเสริมเอกลักษณ  
อัตลักษณของโรงเรียน 

       ๕.๑ กิจกรรมไหวสวย พูดเพราะ 
       ๕.๒ กิจกรรมสงเสริมมารยาทไทย 

๕,๖๐๐.- ๔,๐๐๐.- รายหัว 

6. โครงการสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย 

๖.๑ กิจกรรมวันพอ (รัชกาลท่ี ๙) 
 ๖.๒ กิจกรรมวันแม (พระบรมราชินีพันป
หลวง) 
 ๖.๓ กิจกรรมเทิดพระเกียตริในหลวง
รัชกาลท่ี ๑๐ 
 ๖.๔ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินี (ในรัชกาลท่ี ๑๐) 

๑๙,๖๐๐.-  
 

2,500.- 
2,500.- 

 
      ๖,๐๐๐.- 

 
๖,๐๐๐.- 

รายหัว 
 
 

 ๖.   โครงการวันปใหม ๑๘,๕๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- รายหัว 

 ๗.   โครงการเปดบานสาธิต ๓๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- รายหัว 

รวมรายจาย ๑๒๒,๑๙๙.- ๘๐,๕๐๐.-  
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1.3. กลยุทธสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักทองถิ่น และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาติ 

วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในอนุรักษและสืบทอดประเพณี  

วัฒนธรรมตาง ๆ รวมท้ังสรางความตระหนักในการมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรใน

ทองถ่ิน 

งานท่ีทํา  โครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรู เขารวมประเพณีตาง ๆ ของชุมชน รวมพิธีการสําคัญของ

สถาบันชาติ ศาสนา และ รวมรณรงคดานการประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน  

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

1. โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
1.1 กิจกรรมยอนอดีตเมืองภูเก็ต 
1.2 กิจกรรมเทศกาลอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ต 

15,000.- ๓,๐๐๐.- รายหัว 

 ๒. โครงการวันไหวคร ู 3๕,000.- ๗,๐๐๐.- รายหัว 

 ๓. โครงการวันเด็ก (โรงเรียน)  ๒๒,๕๐๐.- รายหัว 

 ๔. โครงการวันเด็ก (อบจ.) - - ขอบัญญัติกองฯ 

 ๕. โครงการสงเสริมสถาบันศาสนา 
        ๕.๑ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 

๕.๒ กิจกรรมวันมาฆบูชา 

๖,000.- ๖,๐๐๐.- รายหัว 

 ๖. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม ๒,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- รายหัว 

 ๗. โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๗.๑ กิจกรรมประหยัดพลังงาน 

3,000.- ๑,๐๐๐.- รายหัว 

รวมรายจาย 6๑,000.- ๔๒,๕๐๐.-  
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1.4 กลยุทธเสริมสรางสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ผูปกครอง รูวิธีการดูแลรักษาสุขภาพรางกาย และท่ีอยูอาศัยให 

สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาวะอนามัยท่ีดี 

งานท่ีทํา โครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรู เก่ียวกับการดูแลสุขภาวะอนามัยของนักเรียน กิจกรรม

นันทนาการ  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน  

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

   ๑. โครงการสงเสริมสุขภาพ 
       1.1 กิจกรรมตรวจสขุภาพประจําป 
       1.๒ กิจกรรมยิ้มสวยฟนสะอาด 

15,000.- ๒,๐๐๐.- รายหัว 

2. โครงการโรงเรียนนาอยูปลอดโรค 

2.1 กิจกรรมสุขาถูกสุขลักษณะ 

2.2 กิจกรรมกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

2.3 กิจกรรมสุขภาพดีไมมีขาย 

2.4 กิจกรรมหองเรียนสะอาด 

    2.5 กิจกรรมโรงอาหารปลอดภัย 

5,000.- ๖,๐๐๐.- รายหัว 

3. โครงการสงเสริมศักยภาพดานรางกาย 

3.1 กิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายใน 

     3.๒ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 

25,000.- ๑๔,๐๐๐.- รายหัว 

4. โครงการสงเสริมสวัสดิการแกผูเรียน 

4.1 กิจกรรมอ่ิมทองสมองแจมใส 

4.2 กิจกรรมอาหารเสริมนม 

    4.3 กิจกรรมจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน 

4.4 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณการเรียน 

    4.5 กิจกรรมจัดซ้ือหนังสือเรียน 

๒,๔๔๘,๙๙๔.- 

๑,๔๘๐,๐๐๐.- 

๗๐๘,๙๙๔.- 

๑๑๑,000.- 

๗๔,500.- 

๗๔,๐๐๐.- 

๒,๐๙๗,๐๒๒.- 

๑,๒๔๐,๐๐๐.- 

๕๙๔,๐๒๒.- 

๙๓,๐๐๐.- 

๖๒,๐๐๐.- 

๖๒,๐๐๐.- 

 

อุดหนุน 

   ๕. โครงการรณรงคการปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

- 15,000.- อุดหนุน 

รวมรายจาย ๒,๔๗๘,๙๙๔.- ๒,๑๓๔,๐๒๒.-  
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1.5   กลยุทธสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความแตกตาง ความถนัด และความสนใจ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหครูไดรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และสงเสริมใหนักเรียนและผูปกครองไดทํากิจกรรม

รวมกัน เสริมสรางความสัมพันธอันดี และสงเสริมผูเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

    งานท่ีทํา โครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรู สงเสริมพัฒนาการดานการเรียนรูจัดทําสื่อโดยการมีสวนรวม 

ของผูปกครอง และการเรียนรู DLIT/ การเรียนรูกระดานอัจฉริยะ 

     หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

๑. โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียน 

๑.๑ กิจกรรมการเรยีนรู DLIT 

๑.๒ กิจกรรมการเรียนรูกระดานอัจฉริยะ 

๕,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- งบพัฒนาฯ 

๒. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน                          

๒.๑ กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

       ๒.๒ กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 

- - - 

รวมรายจาย ๕,000.- ๓,๐๐๐.-  
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๑.๖ กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิด คิดวิเคราะห และคิดสรางสรรค 

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค  

สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการอยูรวมกัน และทักษะการใชชีวิต 

งานท่ีทําโครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับวันสําคัญทางวิชาการ การเขาคายตาง ๆ  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวิชาการ / กิจกรรมนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ 

       1.๑ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 

       1.๒ กิจกรรมทองโลกอาเซียน 

       ๑.๓ กิจกรรมภาษาไทย 

๕,๐00.-  

๓,๐๐๐.- 

๓,๐๐๐.- 

๓,๐๐๐.- 

รายหัว 

๒. โครงการพัฒนาผูเรียนสูกระบวนการคิด 

       ๒.๑ กิจกรรมคายคณิตศาสตร 

       ๒.๒ กิจกรรมคายศิลปะสรางสรรค  อ.๑ 

       ๒.๓ กิจกรรมคายศิลปะสรางสรรค  อ.๒ 

       ๒.๔ กิจกรรมคายศิลปะสรางสรรค  อ.๓ 

 

๑๐,๐๐๐.- 

๓๓,๐๐๐.- 

- 

- 

๔๖,๕๔๐.- 

๗,๐๐๐.- 

๑๓,๑๘๐.- 

๑๓,๑๘๐.- 

๑๓,๑๘๐.- 

งบพัฒนาฯ 

 

รวมรายจาย ๔๘,๐๐0.- ๕๕,๕๔๐.-  
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          2.ยุทธศาสตรการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

        2.1 กลยุทธมุงเนนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 

 วัตถุประสงค   เพ่ือพัฒนาสงเสริมใหครูมีความรู ทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนการ    

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะท่ีจําเปนตามมาตรฐานการศึกษา 

                 งานท่ีทํา   โครงการ/กิจกรรมอบรมครูเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงการ(Project Approach)  

                 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวิชาการ  

 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการการ

เรียนการสอนแบบโครงการ (Project 

Approach)  

     1.๑ กิจกรรมการใชคําถามเพ่ือกระตุนการ

เรียนรูของนักเรียนในรูปแบบ  

Open Approach 

๖๙,๐๐๐.- - - 

รวมรายจาย ๖๙,๐๐๐.- - - 

 

    2.2กลยุทธสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

              สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

     งานท่ีทํา  อบรมใหความรู และทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 

     หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

1. โครงการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

1.1 กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาแหลงเรียนรู อ.๑ 
1.1 กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาแหลงเรียนรู อ.๒ 
1.1 กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาแหลงเรียนรู อ.๓ 

๘๐,๐๐๐.-  
 

๒๘,๔๖๐.- 

๑๙,๒๒๐.- 

๒๑,๐๘๐.- 

งบพัฒนาฯ 

รวมรายจาย ๘๐,๐๐๐.- ๖๘,๗๖๐.-  
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 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธภิาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

          3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการใหสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ  

          งานท่ีทําจัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนในการอํานวยความสะดวกในการบริหารสถานศึกษา 

          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหารท่ัวไป 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

      1.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
      1.2 พัฒนาระบบงานสารบัญ 
      1.3 กิจกรรมรบันักเรียนประจําป 
      1.4 จัดเก็บแฟมประวัติบุคลากร 
      1.5 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      1.6 สํารวจความพึงพอใจตอการบริหาร
สถานศึกษา 

๑.๗ กิจกรรมพัฒนาระบบ SIS 
๑.๘ กิจกรรมจัดระบบขอมูลผลงานดีเดน 

       ๑.๙ กิจกรรมจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
       ๑.๑๐ จัดระบบสถิติและขอมูลนักเรียน 

2,000.- ๕,๐๐๐.- รายหัว 

  ๒. โครงการสงเสริมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
       ๒.๑ จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
       ๒.๒ จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 
       ๒.๓ จัดซ้ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการ
ประกอบ อาหาร และอุปกรณทําความสะอาด 

 
 

๕๐,๐๐๐.- 
๘๒,๔๐๐.- 
๕๐,๐๐๐.- 

๑๓๐,๐๐๐.- 
 
 

๒๐,๐๐๐.- 
๘๐,๐๐๐.- 
๓๐,๐๐๐.- 

รายหัว 

 ๓. โครงการพัฒนาระบบการเบิกจาย 
๓.1 การเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษา 

- ๓,๐๐๐.- รายหัว 

  ๔.  โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ 
        ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดซ้ือ 
        ๔.๒ กิจกรรมพัฒนาระบบการเบิกจายพัสดุ 

๔.๓ กิจกรรมตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑประจําป 

๕,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- รายหัว 

รวมรายจาย ๑๘๙,๔๐๐.- ๑๔๑,๐๐๐.-  
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     ๓.๒ กลยุทธพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

     วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน  

พรอมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

      งานท่ีทํา รวมกันจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  และสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

      หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวิชาการ/ งานแผนและงบประมาณ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
1.1 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ / 
แผนปฏิบัติการประจาํปการศึกษา 

๖,000.- ๔,๐๐๐.- รายหัว 

2. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

     ๒.๑ กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ๒.๒ กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา

ปฐมวัย 
     ๒.๓ กิจกรรมประเมินผลพัฒนาการ

ผูเรียน 

๖๑,000.- ๖๑,๐๐๐.- รายหัว 

รวมรายจาย ๖๗,000.- ๖๕,๐๐๐.-  
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     3.3 กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

     วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการจัด              

การศึกษา 

      งานท่ีทํา โครงการ/กิจกรรมประชุมผูปกครอง ประชมุกรรมการสถานศึกษา ประชาสัมพันธการจัด

การศึกษา ผูปกครองรวมทํากิจกรรมกับนักเรียน  

            หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานสัมพันธชุมชน / งานวิชาการ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

1. โครงการสัมพันธชุมชน 

     ๑.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง

นักเรียนใหม 

     ๑.๒ กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร 

     ๑.๓ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

     ๑.๔ กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

๗,000.- ๓,๐๐๐.- รายหัว 

  ๒. โครงการสานสัมพันธบานโรงเรียน 
    ๒.๑ คูมือนักเรียน/วารสารบาน-
โรงเรียน 

๕๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- รายหัว 

  ๓. โครงการสงเสริมและพัฒนาการ

เรียนรูสูอาชีพ SBMLD 

     ๓.๑ กิจกรรมทําเทียนเจล 

     ๓.๒ กิจกรรมเพนทติ้ง 

     ๓.๓ กิจกรรมคายวิทยาศาสตรนารู 

๑๓๐,๐๐๐.- ๔๙,๙๘๐.- 
 

 

๑๘,๘๘๐.- 

๒๓,๑๐๐.- 

๘,๐๐๐.- 

อุดหนุน 

  ๔. โครงการสานฝนสูวันสําเร็จ ๘,000.- ๑๐,๐๐๐.- รายหัว 

รวมรายจาย ๑๙๕,๐๐๐.- ๖๗,๙๘๐.-  
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     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 

   4.1 กลยุทธพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา  

   วัตถุประสงค    พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  สงเสริมใหครูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ 

     งานท่ีทํา  โครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรูและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

     หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบุคากร / งานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาบุคลกรทางการศึกษา - ๔๕,๐๐๐.- อุดหนุน 

๒. โครงการนิเทศการสอน - ๒,๐๐๐.- รายหัว 

 ๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดวย

ระบบ PLC 

- ๒,๐๐๐.- 

๔. โครงการวิจัยในช้ันเรียน - ๒,๕๐๐.- รายหัว 

รวมรายจาย - ๕๑,๕๐๐.-  
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4.๒ กลยุทธจางเหมาบริการงานสอนและจางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือ

จัดการเรียนสอนใหมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา   

วัตถุประสงค  จัดประสบการณการเรียนการสอนใหกับนักเรียระดับปฐมวัยและพัฒนาทักษะ 

พ้ืนฐานทางภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ใหกับนักเรียนและดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนอบจ.

สาธิตรวมพัฒนา 

 งานท่ีทํา การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย/กิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษาจีน ภาษา   

ฝรั่งเศสและดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

       หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบคุลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

๑. โครงการจางครูลูกจางช่ัวคราว สาขา

ปฐมวัย 

- ๓๐๐,๐๐๐.- รายไดสะสม 

๒. โครงการจางเหมาครูผูสอนภาษาจีน

นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี ๓ 

- - งบบริจาคคาจาง

สอนรายเดือน 

๓. โครงการจางเหมาครูผูสอนภาษาฝรั่งเศส

นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี ๓ 

- - งบบริจาคคาจาง

สอนรายเดือน 

๔. โครงการจางเหมาบริการพนักงานรักษา

ความปลอดภัยภายในโรงเรียน 

- ๑๘๑,๑๗๐.- รายไดสะสม 

รวมรายจาย - ๔๘๑,๑๗๐.-  

 

 

4.๓ กลยุทธสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

วัตถุประสงค เพ่ือเสริมสรางขวญัและกําลังใจในการทํางานแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          งานท่ีทํา   จัดสวัสดิการดานท่ีพักอาศัย / กิจกรรมอวยพรวันเกิด 

          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

1. โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใน

การทํางาน 

- - - 

รวมรายจาย - - - 
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4.๔ กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูต

สถานศึกษา และหลักสูตรทองถ่ินใหไดมาตรฐานตามหลักสูตรปฐมวัย และสอดคลองกับบริบทและ

ชุมชน 

          งานท่ีทํา  อบรมใหความรู / ปรับปรุง บูรณาการหลักสูตรทองถ่ินและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

และหลักสูตรทองถิ่น 

20,000.- ๒๐,๐๐๐.- อุดหนุน 

รวมรายจาย 20,000.- ๒๐,๐๐๐.-  
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการ

จัดการเรียนรู 

      5.1 กลยุทธจัดหาและพัฒนาส่ือ อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหเพียงพอ และทันสมัย 

    วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหมีความม่ันคง สะอาดปลอดภัยพรอมใชงานและ

ใหมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอตามความจําเปน 

                                 งานท่ีทํา  โครงการ/กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการจัดกิจกรรมปฐมวัย  พัฒนา

ปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

              หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวิชากร / งานบริหารท่ัวไป 

 

โครงการ/กิจกรรม จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

๑. โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนปฐมวัย

สําหรับหองเรียน IP โรงเรียนอบจ.สาธิตรวม

พัฒนา 

- ๖๒,๒๘๐.- ขอบัญญัติ 

๒.โครงการพัฒนาเครือขายและระบบเทคโนโลยี 

  ๒.1 คาเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

  ๒.2 คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณคอมฯและเครื่องถายฯ 

  ๒.๓ คาใชจายในการพัฒนาระบบเว็ปไซด 

 

๑๖,๘๐๐.- 

๒0,000.- 

- 

๖๐,๘๐๐.- 

๑๖,๘๐๐.- 

๔๑,๐๐๐.- 

๓,๐๐๐.- 

 

อุดหนุน 

รายหัว 

รายหัว 

๓. โครงการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกดาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการโรงเรียนอบจ.

สาธิตรวมพัฒนา 

- ๕๐,๐๐๐.- รายไดสะสม 

รวมรายจาย ๓๖,8๐๐.- ๑๗๓,๐๘๐.-  
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5.2 กลยุทธพัฒนาแหลงเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสม    

วัตถุประสงค เพ่ือใหมีอาคารสถานท่ีท่ีม่ันคง แข็งแรง นาดู นาอยู นาเรียน ตลอดจนมีแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย 

 งานท่ีทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานอาคารสถานท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

๑. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 

หองสมุด 
๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- อุดหนุน 

๒. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา 
๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- อุดหนุน 

รวมรายจาย ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.-  
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5.3 กลยุทธปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค   เพ่ือใหมีอาคารสถานท่ีใหมีความม่ันคง สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ และมี  

ประสิทธิภาพตอการใชงาน  

          งานท่ีทํา  กอสราง ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรู 

          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบริหารท่ัวไป 

 

โครงการ/กิจกรรม 
จายจริง 
ป 25๖๑ 

ประมาณการ 
ป 256๓ 

งบประมาณ 

1. โครงการดูแลรักษาความปลอดภัย 

1.1 กิจกรรมซอมแซมครุภัณฑ 

๔๔,๐๐๐.- ๘๘,๗๐๐.- รายหัว 

2. โครงการติดตั้งกระจกอลูมิเนียมหอง

ธุรการ โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

- ๘๔,๙๐๐.- ขอบัญญัติ 

3. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด โรงเรียน

อบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

- ๔๙๗,๔๐๐.- ขอบัญญัติ 

4. โครงการเดินสายสัญญาณอินเตอรเน็ต 

หองคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน

โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

- ๖๕,๓๐๐.- รายไดสะสม 

5. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ 

- ๑๕๐,๐๐๐.- อุดหนุน 

6. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนยรวม

ใจออสเตรีย-ภูเก็ต 

- ๔๙๘,๐๐๐.- ขอบัญญัติ 

รวมรายจาย ๔๔,๐๐๐.- ๑,๓๘๔,๓๐๐.-  
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รายละเอียดรายจาย 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ของโรงเรียน อบจ.สาธติรวมพัฒนา 

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  อําเภอ เมือง  จังหวัด ภเูก็ต 

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

รายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม ๔,๙๔๓,๑๕๒ บาท แยกเปน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูเรียน ตัง้ไวรวม  ๒,๓๔๐,๓๖๒.-  บาท  แยกเปน 

  ที ่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
๑.๑ กลยุทธการพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการสมวัย ๒๔,๘๐๐.- 

1.1.1 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒-256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.1 

20,๐00.- 

1.1.2 โครงการสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษจากเจาของภาษา  

เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษา วัสดุการศึกษา สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ และอ่ืน   
ตั้งจายจากเงินรายได (ท่ีอบจ.ตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา)  ปรากฏในแผน 
พัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒-256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.1  

- 

     1.1.๓ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษา วัสดุการศึกษา สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ และ
อ่ืนๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ท่ีอบจ.ตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา)  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒-256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธ
ท่ี1.1 

- 

     1.1.๔ โครงการสงเสริมการเรียนรูทางดานภาษา  

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๑-256๔) ยุทธศาสตรท่ี 1 

กลยุทธท่ี 1.1 

- 

     1.1.๕ โครงการสงเสริมการอาน การฟง และการพูด  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.1 

๔,๘00.- 
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  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
๑.๒ กลยุทธการพัฒนาผูเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึง

ประสงค 

๘๐,๕00.-       

     1.2.1 โครงการสภานักเรียน 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจากรายไดสถานศึกษา  
 (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.2 

๓,000.- 

     ๑.๒.๒โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมหลักของคนไทย  
12 โดยใชกระบวนการลกูเสือ เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้ง
จากรายไดสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.2 

15,000.-   

     1.2.3  โครงการคัดแยกขยะ/ปลอดขยะลดโฟม 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.2 

-  

     1.2.4 โครงการคายหนูนอยคุณธรรม 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจากรายไดสถานศึกษา   
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.2 

๑,๕00.-   

     1.2.๕ โครงการสงเสริมเอกลักษณ อัตลักษณ ของโรงเรียน 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
 (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.2 

๔,000.-  

     1.2.๖ โครงการสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย 
เพ่ือจายเปน คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.2 

๑๗,๐00.-   

     1.2.๗ โครงการวันปใหม 
เพ่ือจายเปน คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.2 

๒๐,๐00.-   

      1.2.๘ โครงการเปดบานสาธิต 
เพ่ือจายเปน คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.2 

๒๐,๐00.-   
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  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
๑.๓ กลยุทธสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกและสืบรักทองถิ่นทอดวัฒนธรรม

ประเพณีชาติ  

๔๒,๕00.-

     

     1.3.1 โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.3 

๓,000.-  

     1.3.2 โครงการวันไหวครู  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.3 

๗,000.-   

     1.3.๓ โครงการวันเด็ก (โรงเรียน)    
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.3 

๒,๒๕00.-    

     1.1.๔ โครงการวันเด็ก (อบจ.) 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืนๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ท่ีอบจ.ตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษา)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 
256๒-256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี1.๓ 

- 

     1.3.๕ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา 
 (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.3 

๓,000.- 

      1.3.๖ โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.3 

๑,๐00.-     

       1.3.๗ โครงการสงเสริมสถานบันศาสนา  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.3 

๖,๐00.-     
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  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
๑.๔ กลยุทธเสริมสรางสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  ๒,๑๓๔,๐๒๒ บาท 

     1.4.1 โครงการสงเสริมสุขภาพ  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.4 

๒,000.-   

     1.4.2 โครงการโรงเรยีนนาอยู ปลอดโรค  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.4 

๖,000.-  

     1.4.3 โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานรางกาย 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 
256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.4 

๑๔,000.-   

     1.4.4 โครงการสงเสริมสวัสดิการผูเรียน  
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) คาหนังสือเรียนและแบบ
ฝกคาเครื่องแบบนักเรียน และคาอุปกรณการเรียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไปดานการศึกษา ท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป(พ.ศ. 256
๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.4 

๒,๐๙๗,๐๒๒.- 

    1.4.๕ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
ดานการศึกษา ท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กล
ยุทธท่ี 1.4 

๑๕,000.-   

๑.๕ กลยุทธสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความแตกตาง ความถนัด และ

ความสนใจ   

๓,000.-  

      1.5.1 โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  
เพ่ือจายเปน คาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา 
(คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป(พ.ศ.256๒ 
– 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.5 

๓,000.-   

     1.5.2 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕)  
ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.5 

- 
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  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
๑.๖ กลยุทธพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิดการคิดวิเคราะห 

และคิดสังเคราะห 
๕๕,๕๔0.-   

     1.6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.6 

๙,000.-  

     ๑.6.2 โครงการพัฒนาผูเรียนสูกระบวนการคิด 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
(พ.ศ. 256๒-256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.6 

๔๖,๕๔0.-  

 

            

๒.  ยทุธศาสตรการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตัง้ไวรวม  ๖๘,๗๖0.-  บาท  แยกเปน 

  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
๒.๑ กลยุทธมุงเนนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project 

Approach) 
- 

     ๒.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 
256๕) ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 1.5 

- 

๒.๒ กลยุทธสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     ๒.๑.๒ โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาเขาชมแหลงเรียนรู 
และอ่ืน ๆ ตั้งจากรายไดสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี ๒  
กลยุทธท่ี ๒.๒                               

๖๘,๗๖0.- 
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   ๓. ยทุธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน    ตั้งไวรวม ๒๗๓,๙๘0.- บาท 

  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
๓.๑ กลยุทธพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ๑๔๑,๐00.- 

    3.1.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายได
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 3.1 

5,000.- 

    3.1.2 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานและอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 3.1 

๑๓๐,000.- 

    3.1.๓ โครงการพัฒนาระบบการเบิกจาย 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานและอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 3.1 

๓,๐๐๐.- 

     3.1.๔โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานพัสดุ คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ และอ่ืน ๆ
ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 3.1 

๓,000.- 

๓.๒ กลยุทธพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ๖๕,๐๐๐.- 
    3.2.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา       
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 3.2 

๔,000.- 

    3.2.2 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือจายเปนคาคูมือประเมินผลพัฒนาการผูเรียน คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน 
ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตร
ท่ี 3 กลยุทธท่ี 3.2 

๖๑,000.- 
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  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
๓.๓ กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ๖๗,๙๘0.- 

    ๓.๓.๑โครงการสัมพันธชุมชน   
เพ่ือจายเปนคาอาหารวาง  เครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเ
รายไดสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 3.3 

๓,000.- 

    3.3.2 โครงการสานสัมพันธบานโรงเรียน 
เพ่ือจายเปนคาจัดทําคูมือนักเรียน วารสาร โปรชัวร วสัดุอุปกรณและอ่ืนๆ 
ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 
3 กลยุทธท่ี 3.3 

๕,๐๐๐.-   

    3.3.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูสูอาชีพ (SBMLD) 
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรใหปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 3     
กลยุทธท่ี 3.3 

๔๙,๙๘0.-   

    3.3.4 โครงการสานฝนสูวันสําเร็จ  
เพ่ือจายเปนคาตกแตงสถานท่ี คาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงิน
รายไดสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 3.3 

๑๐,000.-  
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 

ตั้งไวรวม ๕๕๒,๖๗๐.- บาท   แยกเปน 

  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
๔.๑ กลยุทธพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา ๕๑,๕๐0.- 

     4.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาท่ีพัก คายานพาหนะคาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรใหปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี ๔  กลยุทธท่ี ๔.๑ 

๔๕,๐๐๐.-   

     4.1.2 โครงการนิเทศการสอน   

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  

(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 

(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๔.๑ 

๒,๐๐๐.-   

     4.1.๓ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดวยระบบ  PLC 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  

(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  

(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๔.๑ 

๒,๐๐๐.-   

     4.1.๔ โครงการวิจัยในชั้นเรียน   
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา  

(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  

(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๔.๑ 

๒,๕๐๐.-    

4.2 กลยุทธจางเหมาบริการงานสอนและจางเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเพ่ือจัดการเรียนสอนใหมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

๔๘๑,๑๗๐.- 

     ๔.๒.๑ โครงการจางเหมาบริการครูปฐมวัยชั่วคราว  
เพ่ือจายเปนคาจางครูปฐมวัยชั่วคราว  (รายไดสะสม) ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๔.๒ 

๓๐๐,๐๐๐.- 

     ๔.๒.๒ โครงการจางเหมาครูผูสอนภาษาจีน นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี ๓ 
เพ่ือจายเปนคาจางครูครูผูสอนภาษาจีน นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี ๓ (บริจาค
คาจางสอนรายเดือน)ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 
256๕) ยุทธศาสตรท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๔.๒ 

- 

     ๔.๒.๓ โครงการจางเหมาครูผูสอนภาษาฝรั่งเศษ นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 
๓ เพ่ือจายเปนคาจางครูครูผูสอนภาษาฝรั่งเศษ นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี ๓  
(งบบริจาคคาจางสอนรายเดือน)ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๔.๒ 

- 
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  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
     ๔.๒.๔ โครงการจางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยภายใน

โรงเรียน เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
(รายไดสะสม)ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๔.๒ 

๑๘๑,๑๗๐.- 

4.๓ กลยุทธสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู - 
๔.๓.๑ โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 4  
กลยุทธท่ี 4.3 

- 

๔.๔ กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 20,000.- 
     4.3.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน 
เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวาง  เครื่องดื่มคาพาหนะคาวัสดุอุปกรณ คา
วิทยากร และอ่ืน ๆ (ตั้งจายเงินอุดหนุนท่ัวไป ดานการศึกษา ท่ีรัฐจัดสรรให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 4  
กลยุทธท่ี 4.๔ 

20,000.- 
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๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ที่เอ้ือตอ

การจัดการเรียนรู  ตั้งไวรวม  ๑,๗๐๗,๓๘0.- บาท  แยกเปน 

  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
5.1   กลยุทธจัดหาและพัฒนาส่ือ อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเพยงพอและทันสมัย   
๑๗๓,๐๘0.- 

    5.1.1 โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยสําหรบหองเรียน 
IP โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา เพ่ือจายเปนคาจัดหาสื่อ วัสดุ
การศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ ตาง ๆ วัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงิน
รายได (ท่ี อบจ.ตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา)  ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 5 กลยุทธท่ี 5.1 

๖๒,๒๘0.- 

     5.1.2 โครงการพัฒนาเครือขายและระบบเทคโนโลยี 

เพ่ือจายเปนคาเชื่อมตออินเตอรเน็ตและจัดซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรและ
เครื่องถายฯ คาใชจายในการพัฒนาระบบเว็ปไซด และอ่ืนๆ(ตั้งจายเงิน
อุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา และคาจัดการเรียนการสอนรายหัวเพ่ือตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษา)  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 5 กลยุทธท่ี 5.1 

๖๐,๘00.- 

     ๕.๒.๑ โครงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา (รายไดสะสม) ปรากฏใน

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี ๔  

กลยุทธท่ี ๔.๑ 

๕๐,๐๐๐.- 

5.2   กลยุทธพัฒนาแหลงเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสม 1๕๐,๐๐0.- 
    5.2.๑ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุด 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหองสมุด จัดซ้ือ จัดหาหนังสือ อุปกรณ วัสดุ 
ครุภัณฑ และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ดานการศึกษา ท่ีรัฐ
จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตร
ท่ี 5 กลยุทธท่ี 5.2 

100,000.- 

    5.2.๑ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนอบจ.สาธิตรวม
พัฒนา เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ดานการศึกษา ท่ีรัฐจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 5  
กลยุทธท่ี 5.2 

๕๐,๐๐๐.- 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ โรงเรยีน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา 

  ที่ กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ 
5.๓  กลยุทธปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ๑,๓๘๔,๓๐0.- 

     5.3.1 โครงการรักษาดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 
เพ่ือจายเปนคาบํารุง รักษา ซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ตาง ๆ วัสดุอุปกรณ 
และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนราย
หัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
ยุทธศาสตรท่ี 5 กลยุทธท่ี 5.3 

๘๘,๗00.- 

     5.3.2 โครงการติดตั้งกระจกอลูมิเนียมหองธุรการ โรงเรียนอบจ.
สาธิตรวมพัฒนา เพ่ือจายเปนคาวัสดุและคาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมหอง
ธุรการ และอ่ืน ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได (เงินท่ี อบจ.ตั้งงบประมาณให
สถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
ยุทธศาสตรท่ี 5 กลยุทธท่ี 5.3 

๘๔,๙00.- 

     5.3.๓ โครงการติดตั้งกลอมวงจรปด โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา 
เพ่ือจายเปนคากลองวงจรปด คาติดตั้งและคาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ  ตั้ง
จายจากเงินรายได (เงินท่ี อบจ.ตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 5  
กลยุทธท่ี 5.3 

๔๙๗,๔00.- 

   ๕.๓.๔ โครงการเดินสายสัญญาณอินเตอรเน็ตหองคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียน โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา (รายไดสะสม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี ๕  
กลยุทธท่ี ๔.๓ 

๖๕,๓00.- 

   5.๓.๕ โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนอบจ.สาธิตรวมพัฒนา เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาแรง และ
อ่ืน ๆ ในการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา ท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
สี่ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 5 กลยุทธท่ี 5.๓ 

๑๕๐,000.- 

     5.3.๖ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนยรวมใจออสเตรีย – ภูเก็ต 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาแรง และอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนศูนยรวมใจออสเตรีย – ภูเก็ต ตั้งจายจากเงินรายได (เงินท่ี 
อบจ.ตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) ยุทธศาสตรท่ี 5 กลยุทธท่ี 5.๓ 

๔๙๘,000.- 
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