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ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองภูเก็ต 
เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองภูเก็ต  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2566 เสร็จแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในคราวประชุมเม่ือ 
วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ.2565  แล้วนั้น 
 

   ดังนั้น  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเมืองภูเก็ต  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 นับต้ังแต่ บัดนี้เป็นต้น 
 

   จึงประกาศ  ณ  วันท่ี 28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
                    

(นางสาวสุจิรา  ทรรพคช) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองภูเก็ต 
…………………………………………………………………………………………………………… 

คำรับรองคณะกรรมการสถานศึกษา 
  

ตามท่ีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ขึ้น ตามบริบทของโรงเรียน ชุมชน นโยบายการจัดการศึกษา เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและปฐมวัย  ทั้งนี้ ยังอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพื่อใช้เป็นทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ โรงเรียนได้ยึดถือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผลการประเมินภายในจากต้นสังกัดในการพัฒนา
การศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองภูเก็ต ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาท่ีจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  การบริหารการจัดการศึกษา จึงมีความเห็นชอบให้โรงเรียนใช้แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 
 
  
 
 
 
 
          (นายวิโรจน์   ตันติวิริยาภรณ์)            (นางสาวสุจิรา  ทรรพคช) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
            โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
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คำนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562  มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้อง
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาหา้ปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ พร้อมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี  ซึ่งโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นท่ีเรียบร้อย 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คงจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที ่วางไว้  หากมีข้อบกพร่องประการใดขออภัยมา 
ณ โอกาสนี้ 
 

 
         โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
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 ส่วนที่ 1 

 

 

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 

 

ของ 

 
 

 

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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คำแถลงแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ 
ประกอบแผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 
เรียน  ประธานกรรมการฯและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
  

บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จึงขอแถลงต่อท่าน
ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาฯทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการ แนวนโยบายการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่าย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2564  โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สถานการณ์การเงิน 
และบัญชี ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน     36,259,217.52 บาท 
1.1.2 เงินรายได้สะสมท้ังส้ิน    36,031,124.78 บาท 
1.1.3  หัก รายการกันเงินไว้ที่ก่อหนี้ผูกพนั มี 2 รายการ     251,678.30        บาท 
                   - อินเทอร์เน็ต เดือนกันยายน                          
                   - ค่าประกันสัญญา                   
1.1.4 บวก รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากค้างรับ                   23,585.56 บาท 
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2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

2.1รายรับจริงทั้งสิ้น     

รายได้ รับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

2.1.1 รายได้ที่จัดหาเอง                                        225,415.94 225,415.94  
1.เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่โรงเรียนโดยเฉพาะ - -  
2.เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจำหน่ายสิ่งของ - -  
3.เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ - -  
4.เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา - -  
5.เงินที่ได้จากบุคคลภายนอกเน่ืองจากบุคคลน้ันได้รับ 
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 

119,700.00       119,700.00  

6.เงินที่ได้จากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินฯ - -  
7.ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 105,715.94 105,715.94  

8. รายได้อื่นฯ - -  

2.1.2 รายได้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังงบประมาณให้และ 
เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 

6,203,800.00 5,926,200.00  

2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อต้ัง   
   งบประมาณให้สถานศึกษา  

   

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา - -  
2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการคร ู       192,000.00 -  
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 16,800.00 -  
2.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาฯ 20,000.00 -  
2.5 โครงการประชุมคณกรรมการสถานศึกษา - 84,000.00  
2.6 ค่าพัฒนาห้องสมุด 100,000.00 -  
2.7 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 15,000.00 -  
2.8ค่าอาหารกลางวัน 5,360,000.00 5,842,200.00  
2.9 เงินโครงการ SBMLD 500,000.00 -  
2.1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น ค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

10,249,378.00 12,245,902.95  

3.1 ค่ารายหัวเด็กนักเรียน 5,344,350.00 6,126,732.00  
3.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด) 

1,493,043.00 1,802,119.95  

3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

815,990.00 1,024,350.00  

3.4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

812,915.00 1,067,280.00  

3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,346,080.00 1,541,421.00  
3.6 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับเด็กยากจน 437,000.00 684,000.00  

รวมรายได้ทั้งสิ้น    16,678,593.94 18,397,518.89  
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      2.2  รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
จ่ายจริง 
ปี 2564 

งบประมาณ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 9,326,601.22 16,851,802.95  
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน 
ในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบงัคับอย่างทั่วถึง 

 
- 

 
- 

 

1.2กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีดี 

     มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร 
 

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       อย่างหลากหลาย ตามศักยภาพของนักเรียน  
 
1.4 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 

อย่างต่อเน่ือง 
 

1.5 กลยุทธ์ส่งเสริมการให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
และใช้เทคโนโลยีอย่างมคีุณภาพ 

 

9,124,182.62 
 
 

167,880.00 
 
 

- 
 

34,538.60 

12,239,704.95 
 
 

3,314,350.00 
 
 

57,125.00 
 

152,000.00 

 

1.6 กลยุทธ์การพัฒนาปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ สมรรถนะสำคัญ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 

 

- 
 
 

993,023.00  

1.7 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม 
 

- 95,600.00  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และสื่อการสอน - 345,000.00  
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ม ี
      สภาพพร้อมใช้และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.2 กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
      ให้มีสภาพพร้อมใช้และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- 
 

- 

45,000.00 
 

300,000.00 
 

 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู - 225,415.94  

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตาม 
      เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

- 225,415.94 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

319,542.00 975,300.00  

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนรว่มใน 
      การบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนด้านงบประมาณ 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ปรับปรุง 
     อาคารเรียน อาคารประกอบให้เพียงพอตลอดจนครุภัณฑ์   
     สาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
     การสอน 

- 
 

- 
 

319542.00 

30,000.00 
 

84,000.00 
 
 

861,300.00 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 9,646,143.22 18,397,518.89  
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 ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการ 
 

 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

ของ 

 
 

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

ของ โรงเรยีน อบจ.เมืองภเูก็ต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวดัภเูก็ต 

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

หลักการ 

รายจ่ายทั้งสิ้น                       ยอดรวม   18,397,518.89   บาท 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนาได้  ดังนี้ 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  16,851,802.95     บาท 
1.กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากร 
     วัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
      อย่างท่ัวถึง 

 
 

ยอดรวม 

 
 
- 

 
 
    บาท 
 

2.กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีดี 
     มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร 

 
ยอดรวม 

 
12,239,704.95 

 
    บาท 
 

3.กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม 
      การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามศักยภาพของนักเรียน 

 
ยอดรวม 

 
3,314,350.00 

 
    บาท 
 

4.กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุง 
     หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 
ยอดรวม 

 
57,125.00 

 
    บาท 
 

5.กลยุทธ์ส่งเสริมการให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้ด้วย 
     ตนเองและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ 

 
     ยอดรวม 

 
152,000.00 

 
    บาท 
 

6.กลยุทธ์การพัฒนาปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
     อันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 

 
     ยอดรวม 

 
993,023.00 

 
    บาท 
 
 

7.กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้  
     คู่คุณธรรม 

 
     ยอดรวม 

 
95,600.00 

 
    บาท 
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เหตุผล เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ของ
สถานศึกษา  ตลอดปีงบประมาณ  2566  จึงเสนอร่างแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และ 
   สื่อการสอน 

  
 
 
 

345,000.00 

 
 
 
 

บาท 

1. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มี 
   สภาพพร้อมใช้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
ยอดรวม 

 
45,000.00 

 
บาท 

2.กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
   ให้มีสภาพพร้อมใช้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
ยอดรวม 

 
300,000.00 

 
บาท 

 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู  225,415.94 บาท 
1. กลยุทธ์การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ 
   ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

 
ยอดรวม 

 
225,415.94 

 
บาท 

 
ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 975,300.00 บาท 

1. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
   เป็นฐาน 

 
ยอดรวม 

 
30,000.00 

 
บาท 

2.กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
   ในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุน 
   ด้านงบประมาณ 

 
 

ยอดรวม 

 
 

84,000.00 

 
 

บาท 
3.กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง  
   ปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบให้เพียงพอ 
   ตลอดครุภัณฑ์   สาธารณูปโภคท่ีเอื้อต่อการเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

ยอดรวม 

 
 
 

861,300.00 

 
 
 

บาท 
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แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเกต็ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวดัภเูก็ต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       โดยที่เป็นการสมควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 
11 เงินรายได้ท่ีสถานศึกษาได้รับให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา  ให้จัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรม  บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้หัวหน้า
สถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา  โรงเรียนจึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ดังนี้ 

ข้อ 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ข้อ 2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น  18,397,518.89 บาท  

           โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา ได้ดังนี้  
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนาได้  ดังนี้ 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  16,851,802.95     บาท 
1.กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากร 
   วัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
  อย่างท่ัวถึง 

 
ยอดรวม 

 
- 

 
    บาท 
 

2.กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีดี 
     มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร 

ยอดรวม 12,239,704.95     บาท 
 

3.กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม 
      การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามศักยภาพของนักเรียน 

 
ยอดรวม 

 
3,314,350 

 
    บาท 
 

4.กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุง 
     หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 
ยอดรวม 

 
57,125.00 

 
    บาท 
 

5.กลยุทธ์ส่งเสริมการให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้ด้วย 
     ตนเองและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ 

 
     ยอดรวม 

 
152,000.00 

 
    บาท 
 

6.กลยุทธ์การพัฒนาปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
     อันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 

 
     ยอดรวม 

 
993,023.00 

 
    บาท 

7.กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้  
     คู่คุณธรรม 

 
     ยอดรวม 

 
95,600.00 

 
    บาท 
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ข้อ 4.การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

    
 
 
 

                        (นางสาวสุจิรา  ทรรพคช) 
                                                      ผู้อำนวยการสถานศึกษา   โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 

 

 
 
 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และ 
   สื่อการสอน 

 345,000.00 บาท 

1. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ 
   สภาพพร้อมใช้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
ยอดรวม 

 
45,000.00 

 
บาท 

2.กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
   ให้มีสภาพพร้อมใช้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
ยอดรวม 

 
300,000.00 

 

 
บาท 

 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู  225,415.94 บาท 
1. กลยุทธ์การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ 
   ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

ยอดรวม 225,415.94  
บาท 

 
ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 975,300.00 บาท 

1. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
   เป็นฐาน 

 
ยอดรวม 

 
30,000.00 

 
บาท 

2.กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
   ในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุน 
   ด้านงบประมาณ 

 
 

ยอดรวม 

 
 

84,000.00 

 
 

บาท 
3.กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง  
   ปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบให้เพียงพอ 
   ตลอดครุภัณฑ์   สาธารณูปโภคท่ีเอื้อต่อการเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

ยอดรวม 

 
 
 

861,300.00 

 
 
 

บาท 
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ส่วนที่ 3 
 
 
 

รายละเอียด 
ประกอบแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 

 

ของ 
 

 

 

 

 

 

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
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ประมาณการรายได้ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 

ของโรงเรยีน อบจ.เมืองภูเก็ต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 

                  ประมาณการรายได้                         รวมท้ังสิ้น    18,397,518.89     บาท 
 

1.รายได้ที่จัดหาเอง 
1. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่โรงเรียนโดยเฉพาะ จำนวน - บาท 
2. เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจำหน่ายส่ิงของ จำนวน - บาท 
3. เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน - บาท 
4. เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงรักษาการศึกษา จำนวน - บาท 
5. เงินท่ีได้จากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 

ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
จำนวน     119,700.00 บาท 

6. เงินท่ีได้จากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินฯ จำนวน - บาท 
7. ดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 105,715.94 บาท 
8. รายได้อื่นๆ จำนวน - บาท 

 
2. เงินอุดหนนุที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพือ่ 
    ต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา             จำนวน  5926,200.00 บาท 

 2.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5,842,200.00 บาท 
 2.4 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 84,000.00 บาท 

 

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    ต้ังแต่อนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน                                                       จำนวน  12,245,902.95 บาท 

 3.1 ค่ารายหัวเด็กนักเรียน จำนวน 6,126,732.00 บาท 
            คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผา่นมา  เนื่องจากได้มีการปรับรายหัวเพิ่มข้ึน 
 3.2 สนับสนุนค่าใชจ้่ายยในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด) 
จำนวน 1,802,119.95 บาท 

               คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้มีการปรับรายหัวเพิ่มข้ึน 
 3.3 สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
จำนวน 1,024,350.00 บาท 

             คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้มีการปรับรายหัวเพิ่มข้ึน 
  

3.4 สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

 
 

จำนวน 
1,067,280.00 

 
บาท 

                 คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้มีการปรับรายหัวเพิ่มข้ึน 
 3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1,541,421.00 บาท 

                  คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้มีการปรับรายหัวเพิ่มข้ึน 
 3.6 ค่าปัจจัยพืน้ฐานสำหรับเด็กยากจน จำนวน 684,000.00 บาท 
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเกต็ จังหวดัภเูก็ต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
1.1  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึง 
งานที่ทำ                สำรวจและแจ้งให้ผู้ปกครองส่งเด็กในเขตบริการเข้าเรียนเมื่อมีอายุครบ 
                            ตามเกณฑ์ทุกคน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานทะเบียน  งานธุรการ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1. โครงการสำมะโนประชากร - -  
รวมรายจ่าย - -  

 

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามาตรฐานของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
งานที่ทำ  จัดซื้อจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ การฝึกอบรม กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานหลักสูตร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 762,112.00 918,400.00 รายหัว 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการปฏบิัติงาน 489,435.00 393,815.00 รายหัว 

3. โครงการจัดทำเอกสารวัดและประเมินผล - 62,540.00 รายหัว 

4. โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการกีฬา - 150,000.00 รายหัว 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานบ้านงานครัว 98,764.00 280,000.00 รายหัว 

6. โครงการอาหารกลางวัน 4,662,830.50 5,842,200.00 อุดหนุน 

7. โครงการจัดหาปัจจัยพืน้ฐานสำหรับเด็กยากจน 184,500.00 684,000.00 อุดหนุน 

8. สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด) 

1,331,551.12 1,802,119.95 
 

อุดหนุน 

9. สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

800,960.00 1,024,350.00 
 

อุดหนุน 

10. สนับสนนุค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

794,030.00 1,067,280.00 
 

อุดหนุน 

11. โครงการจัดซื้อเอกสารงานทะเบียน - 15,000.00 รายหัว 

รวมรายจ่าย 9,124,182.62 12,239,704.95  
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1.3 กลยุทธ์พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของนักเรียน 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ มีทักษะในการเรียนรู้และได้ศึกษาจาก 
การปฏิบัติจริง รู้จริง 

งานที่ทำ    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบัติจริง  ใช้กิจกรรมการเรียนรู้  ทฤษฎีการ 
เรียนรู้ท่ี หลากหลาย  ตามความสนใจของผู้เรียน ตามความต้องการของชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหต ุ

1. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ - 51,457.00 รายหัว 

2. โครงการรำลึกสุนทรภู่ครูกวีของไทย - 28,957.00 รายหัว 

3. โครงการภาษาไทยภาษาถ่ิน - 15,000.00 รายหัว 

4. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น อนุบาล 2 - 3 - 110,000.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.1 - 58,630.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ป.2 - 46,950.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  7. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ป.3 - 69,625.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  8. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ป.4 - 86,350.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  9. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ป.5 - 81,625.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  10. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6 - 73,975.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  11. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.1 - 101,500.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  12. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.2 - 95,500.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  13. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.3  - 87,500.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

14. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ชั้น ม.4 - 42,900.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

15. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.5  
- 

21,520.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

16. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.6 42,756.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

17. โครงการค่ายคณิตศาสตร์  93,700.00 รายหัว 

18. โครงการEnglish Camp  81,390.00 รายหัว 

19. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระ  120,000.00 รายหัว 

21. โครงการหนูน้อยสร้างสรรค์ รู้ทันศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  56,000.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

21. โครงการผ้าสวย สถานท่ีงาม     67,800.00 รายหัว 

22. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการจัดรูปแบบ    
      โครงงานเป็นฐาน 

- 
7,795.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

23. โครงการโลกอาชีพ - 157,250.00 รายหัว 

24. โครงการคุณธรรมนำวิถีพอเพียง - 62,000.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

25. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับ     
      นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 

- 438,200.00 รายหัว 

26. โครงการพัฒนาการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน ป.3 - 64,770.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

27. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอา่น คิด วิเคราะห์ - 18,400.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

28. โครงการอ่าน เขียน เพียรหรรษา ป.1 - ป.2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23,000.00 รายหัว 

29. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเร่ืองจากภาพ - 18,150.00  รายหัว 
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30. โครงการพัฒนาศักยภาพตามแผนการเรียน   
      วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

- 
147,000.00 รายหัว 

31. โครงการเรียงความสร้างสรรค์ - 11,200.00 รายหัว 

32. ภาษาไทยสำหรับนกัเรียนชัน้ ม.5 - ม.6 - 27,600.00 รายหัว 

33. โครงการตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง (กิจกรรมปลูกปักไร้    
       ดิน(Hydroponics) 

- 
17,300.00 รายหัว 

34. โครงการผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเสริมจนิตนาการ - 80,000.00 รายหัว 

35. โครงการสุขภาพดีฮูลา่ฮูป - 74,360.00  รายหัว 

36. โครงการธนาคารโรงเรียน -  43,000.00  รายหัว 

37. โครงการหนูน้อยฟนัสวย  สุขภาพดี -  72,010.00  รายหัว 

38. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์ - 58,500.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

39. โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - 95,000.00 รายหัว 

40. โครงการพัฒนาทักษะอาชพีและความคิดสร้างสรรค์ - 417,800.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

41. โครงการมารยาทไทย ด้วยใจ - 19,500.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

42. โครงการหุ่นโรงเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาของเด็กปฐมวัย - 28,380.00 รายหัว 

43. โครงการลดเรียนเพิ่มรู้ 167,880.00 -  

รวมรายจ่าย 167,880.00 3,314,350.00  

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
      วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพสู่การจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
                              และเกิดประสิทธิผลท่ีดี 
      งานที่ทำ           ปรับปรุงหลักสูตร 

                หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานหลักสูตร  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหต ุ

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร - 57,125.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมรายจ่าย - 57,125.00  
1.5  กลยุทธ์การส่งเสริมการให้นักเรียนสืบค้นขอ้มูลได้ด้วยตนเองและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ 

   วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ความคิดสร้างสรรค์ 
   จินตนาการท่ีกว้างไกล 
   งานที่ทำ  จัดอบรม  การอบรม Sketpad และ ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหต ุ

1. โครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสนับสนุน 
    การเรียนการสอน 

34,538.60 65,000.00 รายหัว 

2. โครงการพัฒนาทักษะ Coding  - 87,000.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมรายจ่าย 34,538.60 152,000.00  
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1.6  กลยุทธ์การพัฒนาปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ 

วัตถุประสงค์    เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บรรลุตาม 
                      สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ 
งานที่ทำ         ฝึกอบรม พัฒนา ผู้เรียน ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด - 325,299.00 รายหัว 
2. โครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร - 37,000.00 รายหัว 
3. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด - 57,100.00 รายหัว 

4. โครงการพัฒนาวินัยสู่การอยู่ร่วมในสังคม - 22,200.00 รายได้ 

5. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.3 - 250,000.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6. โครงการแนะแนว - 63,784.00 รายหัว 

7. โครงการค่ายอาเซียน - 82,000.00 รายหัว 

8. โครงการค่ายยุวกาชาดชั้น ป.4 – 6 ไม่แรมคืน - 16,970.00 รายหัว 

9. โครงการค่ายลูกเสือสามัญชั้น ป.4 – 6 ไม่แรมคืน - 21,970.00 รายหัว 

10. โครงการค่ายลูกเสือสำรองชั้น ป.3 - 16,570.00 รายหัว 

11. โครงการค่ายลูกเสือสำรองชั้น ป.1 - ป.2 - 13,630.00 รายหัว 

12. โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนตรนารีชั้น ม.1 – 2 - 86,500.00 รายหัว 

13.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ - - - 

รวมรายจ่าย - 993,023.00  

 
1.7 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม 

วัตถุประสงค์ ให้นักเรียนเกิดสำนึกท่ีดี มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
งานที่ทำ อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานกิจการนักเรียน   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ   

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1. โครงการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน - 15,600.00 รายหัว 

2.โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม - 80,000.00 รายหัว 

รวมรายจ่าย - 95,600.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอน 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในให้มีสภาพพร้อมใช้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดบรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อม  พร้อมท้ังแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพพร้อมใช้และเอื้อต่อ 
การเรียนรู้  

          งานที่ทำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานท่ี สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ การเรียนรู้ และการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ส่ือ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษา 

          หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1. โครงการพ่อแม่สร้างสื่อ ส่งเสริมพัฒนาการ - 45,000.00 รายหัว 

รวมรายจ่าย - 45,000.00  

2.2 กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีสภาพพร้อมใช้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาและพัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนให้มี 
                    สภาพพร้อมใช้และเอื้อต่อการเรียนรู้  

          งานที่ทำ การจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ ส่ือ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาห้องสมุด 
   ให้มีความทันสมัยและเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
          หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานหลักสูตร  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอน - 300,000.00 รายหัว 

รวมรายจ่าย - 300,000.00  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู 
3.1  กลยุทธ์การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 งานที่ทำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ รับการพัฒนาทางวิชาการโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
   ตามสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ และเล่ือนวิทยฐานะเพิ่มขึ้น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารงานบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา - 225,415.94 ดอกเบี้ย + เงินที่ได้
จากการใช้ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก รวมรายจ่าย - 225,415.94 

 
. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 วัตถุประสงค ์  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 งานที่ทำ  พัฒนาสมรรถนะของนักเรียนปฐมวัยให้เกิดพัฒนาการ/ความสามารถสูงสุด 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารงานบุคลากร   

        และฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา - 30,000.00 รายหัว 

รวมรายจ่าย - 30,000.00  
 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 งานที่ทำ การจัดประชุม อบรม สัมมนา   การจัดทำส่ือ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสัมพันธ์ชุมชน  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1.โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - 84,000.00 เงินอุดหนุน 

รวมรายจ่าย - 84,000.00  
 

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบให้เพียงพอ ตลอดจน   
      ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบให้เพียงพอ 
ตลอดจนครุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภคเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนให้เหมาะสม พร้อมใช้ปลอดภัย โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

งานที่ทำ พัฒนาสภาพภูมิทัศน์  ระบบสาธารณูปโภค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1.โครงการส่งเสริม พัฒนา ดูแลรักษาครุภัณฑ์พร้อมใช้ 270,112.00 600,000.00 รายหัว 

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลการให ้
บริการด้านสุขภาพนักเรียน 

49,430.00 100,000.00 รายหัว 

3.โครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภค - 11,300.00 รายหัว 

4.โครงการพัฒนาและจัดหาครุภัณฑ ์ - 150,000.00 รายหัว 

รวมรายจ่าย 319,542.00 861,300.00  
รวมจ่ายทั้งสิ้น 9,646,143.22 18,397,518.89  
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รายละเอียดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ของโรงเรยีน อบจ.เมืองภูเก็ต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
รายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

............................................................................................................................. ..... 
รายจ่าย ทั้งสิ้น           ต้ังไว้รวม  18,397,518.89 บาท  
                                                                                            แยกเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ต้ังไว้รวม        16,851,802.95 บาท  แยกเป็น 
  

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง                 
 ต้ังไว้รวม         -        บาท 
 1.1.1 โครงการสำมะโนประชากร ต้ังไว้              - บาท 
 
 1.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร 
                                                                                    ต้ังไว้รวม  12,239,704.95  บาท  

      แยกเป็น 
         1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ต้ังไว้ 918,400.00 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต้ังจ่ายจาก เงินรายได้สถานศึกษา   
 (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี(พ.ศ. 2566 - 2570)  
                                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 

1.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน       ต้ังไว้ 393,815.00  บาท  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
        และการจัดการเรียนการสอน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว)  
       ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 

1.2.3 โครงการจัดทำเอกสารวัดและประเมินผล       ต้ังไว้ 62,540.00  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 

1.2.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา   ต้ังไว้ 150,000.00 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  
 (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 

1.2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน งานบ้านงานครัว  ต้ังไว้ 280,000.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว งานทำความสะอาด 
 ต้ังจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  
 (พ.ศ. 2566 - 2570)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 
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 1.2.6  โครงการอาหารกลางวัน ต้ังไว้ 5,842,200.00 บาท  
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำอาหารกลางวัน  
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (อุดหนุน)  
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 

 1.2.8  โครงการจัดหาปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน            ต้ังไว้ 684,000.00  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (อุดหนุน)  
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 

1.2.9  สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
         ( ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ) ต้ังไว้ 1,802,119.95   บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (อุดหนุน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
  (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 

 1.2.10  สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ต้ังไว้ 1,024,350.00 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (อุดหนุน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
   (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 

 1.2.11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ต้ังไว้ 1,067,280.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน     
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (อุดหนุน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 

1.2.12 โครงการจัดซ้ือเอกสารงานทะเบียน ต้ังไว้ 15,000.00  บาท  
           เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานทะเบียนของโรงเรียน   
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 

 

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนนุ ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
 ตามศักยภาพของนักเรียน  ต้ังไว้รวม   3,314,350.00 บาท 
  แยกเป็น 

 

1.3.1  โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ต้ังไว้ 51,457.00   บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร เครื่องด่ืม ค่าวิทยากร 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  
 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 
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1.3.2  โครงการรำลึกสุนทรภู่ครูกวีของไทย ต้ังไว้ 28,957.00   บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร เครื่องด่ืม 
 ค่าวิทยาก รต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว)  
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

  1.3.3  โครงการภาษาไทยภาษาถิ่น ต้ังไว้ 15,000.00   บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร เครื่องด่ืม 
 ค่าวิทยากรต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 

 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.4  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น อนุบาล 2 – 3     ต้ังไว้  110,000.00  บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร เครื่องด่ืม ค่าวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนา 
การศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

            1.3.5  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.1           ต้ังไว้ 58,630.00 บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร เครื่องด่ืม ค่าวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.6  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป. 2 ต้ังไว้ 46,950.00   บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร เครื่องด่ืม ค่าวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.7  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.3 ต้ังไว้      69,625.00 บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.8  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4 ต้ังไว้      86,350.00 บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.9  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5 ต้ังไว้     81,625.00  บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 
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1.3.10 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6 ต้ังไว้ 73,975.00  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

 บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.11  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.1             ต้ังไว้    101,500.00 บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

 บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.12  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.2  ต้ังไว้      95,500.00 บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

 บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.13  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.3              ต้ังไว้     87,500.00   บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

 บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.14  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.4              ต้ังไว้   42,900.00 บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

 บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.15  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.5 ต้ังไว้ 21,520.00  บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

 บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.16  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.6             ต้ังไว้    42,756.00 บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่ารถโดยสาร ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

 บูรณาการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 
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1.3.17  โครงการค่ายคณิตศาสตร์              ต้ังไว้     93,700.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.18  โครงการEnglish Camp  ต้ังไว้   81,390.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหาร  อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

 1.3.19  โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลศิ 8 กลุ่มสาระ     ต้ังไว้ 120,000.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหาร  อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.20 โครงการหนูน้อยสร้างสรรค ์รู้ทันศตวรรษที่ 21(3R8C) ต้ังไว้ 56,000.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหาร  อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.21  โครงการผ้าสวย สถานที่งาม ต้ังไว้ 67,800.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ อาหาร  อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่าพาหนะ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

           1.3.22  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการจัดรูปแบบโครงงานเป็นฐาน ต้ังไว้      7,795.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหาร  อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.23  โครงการโลกอาชีพ ต้ังไว้ 157,250.00 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร  อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
           ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3  

1.3.24  โครงการคุณธรรมนำวิถีพอเพียง                              ต้ังไว้   62,000.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร  อาหารว่างเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.25 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต้ังไว้   438,200.00 บาท 
         ช้ันป.6, ม.3 และ ม.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  
         อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 
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1.3.26  โครงการพัฒนาการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.3       ต้ังไว้   64,770.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  
         อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  
         (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.27  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์         ต้ังไว้    18,400.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  
         อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  
         (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

         1.3.28  โครงการอ่าน  เขียน  เพียรหรรษา ป.1 - ป.2 ต้ังไว้   23,000.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

         อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.29  โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเร่ืองจากภาพ ต้ังไว้   18,150.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

 อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 
 (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.30  โครงการพัฒนาศักยภาพตามแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  ต้ังไว้   147,000.00 บาท 
 ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
  และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  
  อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.31  โครงการเรียงความสร้างสรรค์       ต้ังไว้    11,200.00  บาท 
 และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

 อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.32  ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ม.5 - ม.6  ต้ังไว้    27,600.00  บาท 
 และภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนห้องเรียนพเิศษ 
 และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  

         อาหาร  อาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 
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1.3.33  โครงการตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง(กิจกรรมผลูปผักไร้ดิน(Hydroponics)) ต้ังไว้   17,300.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 

  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.34  โครงการผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเสริมจินตนาการ ต้ังไว้ 80,000.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.35  โครงการสุขภาพดีด้วยฮูล่าฮูป ต้ังไว้ 74,360.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.36 โครงการธนาคารโรงเรียน ต้ังไว้  43,000.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.37  โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพดี ต้ังไว้      72,010.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3 

1.3.38  โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ต้ังไว้      58,500.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  
 อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 3 

1.3.39  โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ต้ังไว้      95,000.00  บาท 
   เพื่อจ่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  
 อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 3 
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1.3.40  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและความคิดสร้างสรรค์โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต  ต้ังไว้ 417,800.00 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  
 อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 3 

1.3.41  โครงการมารยาทไทย ด้วยใจ  ต้ังไว้      19,500.00  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  
 อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  
 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 3 

1.3.42  โครงการหุ่นโรงเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาของเด็กปฐมวัย       ต้ังไว้   28,380.00 บาท                                                                                      
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ  
 อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 3 

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนนุให้มีการปรับปรุงหลักสูตรต่ออย่างต่อเนื่อง  
 ต้ังไว้รวม    57,125.00   บาท 

1.4.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร                ต้ังไว้       57,125.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
 ค่าสมนาคุณวิทยากร  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 4 

          1.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ     
  ต้ังไว้รวม 152,000.00 บาท 

     แยกเป็น  

          1.5.1 โครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ต้ังไว้     65,000.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสนับสนุน 
 การเรียนการสอน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 5 

          1.5.2 โครงการพัฒนาทักษะ Coding  ต้ังไว้    87,000.00 บาท 
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆค่าอาหาร  
 อาหารว่างและครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 5 
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 1.6 กลยุทธ์การพัฒนาปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ  
               ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ            
    ต้ังไว้รวม   993,023.00  บาท 
              แยกเป็น  

1.6.1  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  ต้ังไว้    325,299.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร  
 อาหารว่างและ เครื่องด่ืม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 6 

1.6.2 โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร     ต้ังไว้   37,000.00  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืม 
 ค่าสมนาคุณวิทยากรต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)   
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 6 

1.6.3 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ต้ังไว้      57,100.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
          ค่าสมนาคุณวิทยากรต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
          ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)   
          ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 6 

1.6.4 โครงการพัฒนาวินัยสู่การอยู่ร่วมในสังคม        ต้ังไว้     22,200.00  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่าง  
 และเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 6 

1.6.5 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.3               ต้ังไว้    250,000.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆอาหาร อาหารว่าง 

และเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)    
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 6 

1.6.6 โครงการแนะแนว ต้ังไว้   63,784.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร  

อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว)  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 6 
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1.6.7 โครงการค่ายอาเซียน              ต้ังไว้     82,000.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 6 

1.6.8 โครงการค่ายยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ไม่แรมคืน          ต้ังไว้     16,970.00 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร เครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 6 

1.6.9 โครงการค่ายลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่แรมคืน      ต้ังไว้     21,970.00 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 6 

1.6.10 โครงการค่ายลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้ังไว้   16,570.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 6 

1.6.11 โครงการค่ายลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ต้ังไว้   13,630.00  บาท 
 ไม่แรมคืนเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร  
 อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 6 

1.6.12 โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนตรนารีช้ันมัธยม1-2           ต้ังไว้   86,500.00 บาท 
 ไม่แรมคืนเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 6 

 1.7 กลยุทธส์่งเสริมและสนับสนนุใหน้ักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม           ต้ังไว้    95,600.00 บาท 

    แยกเป็น 

 1.7.1  โครงการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน ต้ังไว้      15,600.00  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ  
  อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)    
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 7 
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 1.7.2  โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ต้ังไว้ 80,000.00 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ  
  ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ 
           ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี(พ.ศ. 2566 - 2570)   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอน ต้ังไว้รวม   345,000.0  บาท 

 2.1 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

       2.1.1 โครงการพ่อแม่สร้างสื่อ ส่งเสริมพัฒนาการ ต้ังไว้ 45,000.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาหาร อาหารว่าง 
 และเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว)  
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 1 

2.2 กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีสภาพพร้อมใช้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 2.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอน   ต้ังไว้    300,000.00  บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน  
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู ต้ังไว้รวม   225,415.94  บาท 
 

 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  

 3.1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้ังไว้รวม  225,415.94 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร  
 อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง   
 ค่าท่ีพัก  ค่าผ่านประตู   ค่าเข้าชม  ค่าของขวัญ ค่ารถโดยสาร  
 ต้ังจ่ายจาก (เงินท่ีได้จากบุคคลภายนอกและดอกผลเงินฝาก)   
 รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 ต้ังไว้รวม   975,300.00 บาท  
 4.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

      4.1.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังไว้    30,000.00  บาท 
                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ อาหาร  
 อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว)  
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 1 
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 4.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุน                              
  ต้ังไว้      84,000.00  บาท 

      4.2.1 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                                ต้ังไว้     84,000.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี(พ.ศ. 2566 - 2570) 

          ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี  2 

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบให้เพียงพอ
 ตลอดครุภัณฑ์ สาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน    

 ต้ังไว้รวม   861,300.00 บาท  
      แยกเป็น 

 4.3.1  โครงการส่งเสริม พัฒนา ดูแล รักษาครุภัณฑ์พร้อมใช้   ต้ังไว้  600,000.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมส่ิงวัสดุ-ครุภัณฑ์ต่างๆ  
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
    (พ.ศ. 2566 - 2570)  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี  3 

 4.3.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลการให้บริการด้านสุขภาพนักเรียน ต้ังไว้   100,000.00  บาท   
       เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 3 

 4.3.3 โครงการอย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต  ต้ังไว้   11,300.00  บาท   
    เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
 ค่าสมนาคุณวิทยากร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว) 
 ปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 3 

 4.3.4 โครงการพัฒนาและจัดหาครุภัณฑ์โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ต้ังไว้    150,000.00  บาท   
   เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดุ จัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์  
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (รายหัว)  
 ปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2565)  
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 3 
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                                      คำสั่งโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 

                                                       ท่ี  142 / 2565 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

…................................................................................................................................................ 
 เพื่อให้การบริหารงานขอโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการ
จัดการศึกษาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และให้สอดคล้องกับปัญหาและแนวโน้มความต้องการ
ของโรงเรียนและของท้องถิ่น ทางโรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าท่ีให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิด ปรับปรุงแผนตามความ 
เหมาะสม ประกอบด้วย 
  1.1  นายวิโรจน์  ตันติวิริยาภรณ์  ประธานกรรมการ 
  1.2  นางจุฬารัตน์ การด ี   กรรมการ 
  1.3  นายสันต์  ช่างเหล็ก  กรรมการ 

1.4  นายเสทือน  มุขดี   กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  มีหน้าท่ี จัดทำ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ให้สำเร็จลุล่วง สอดคล้องตามบริบทของโรงเรียน นโยบายการจัดการศึกษา
ของต้นสังกัด ประกอบด้วย 
  2.1 นางสาวสุจิรา ทรรพคช  ประธาน 
  2.2 นางนาตยา            พลอยมอญ  กรรมการ 
  2.3 นางสุธิน ี           หอยนกคง  กรรมการ 
  2.4 นางรีวรรณ  เกตตะพันธ ์  กรรมการ 

2.5 นางสาวจุฬาลักษณ์   นิติธรรมมานนท์  กรรมการ 
  2.6 นางพัชร ี  ปัญญาดี   กรรมการ 

2.7 นางสาวสิริวรรณ ภูม ิ   กรรมการ 
  2.8 ว่าท่ีร.ต.หญิงสุทิศา ทิพย์แก้ว  กรรมการ 
  2.9 นางสาวมารีนา เวลาดี   กรรมการ 

2.10 นางสาวสุภาวดี หมื่นราษฏร์  กรรมการ 
2.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน  กรรมการ 
2.12 นายธีระศักดิ ์ ไชยชนะ   กรรมการและเลขานุการ 

             2.13 นางโชติกา  ตัณฑัยย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. คณะทำงานฝ่ายพิมพ์และจัดทำเอกสาร  มีหน้าท่ี  พิมพ์  ถ่ายเอกสาร  เข้าเล่มและนำส่ง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 

3.1 นางโชติกา  ตัณฑัยย์   ประธาน  
3.2 นางสาวสิริวรรณ ภูม ิ   กรรมการ 
3.2 นางสาวมารีนา เวลาดี   กรรมการ 
3.3 นางสาวสุภาวดี หมื่นราษฎร์  กรรมการ 
3.4 นายรณชัย           ชูหนู   กรรมการ 
3.5 ว่าท่ีร.ต.หญิงสุทิศา ทิพย์แก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
      

4. คณะทำงานฝ่ายนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบ ม ี
หน้าท่ี  จัดเตรียมเอกสาร และส่งเอกสารให้คณะกรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม ประกอบด้วย 
  4.1 นางสาวสุจิรา ทรรพคช  ประธาน 

4.2 นางสาวปณิตา จิตรรักษ์   กรรมการ 
  4.3 นางสาวสิริวรรณ ภูม ิ   กรรมการ 
  4.4 ว่าท่ีร.ต.หญิงสุทิศา ทิพย์แก้ว  กรรมการ 

4.5 นางสาวสุภาวดี หมื่นราษฎร์  กรรมการ 
4.6 นางสาวสุชาดา       สองเมือง   กรรมการ 
4.7 นางพัชร ี  ปัญญาดี   กรรมการ 

  4.8 นางโชติกา  ตัณฑัยย์   กรรมการและเลขานุการ 
  

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใด  ๆเกิดขึ้น ให้รายงานผู้บริหารทราบ 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี   20 กันยายน     พ.ศ. 2565 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี  20 กันยายน   พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
(นางสาวสุจิรา  ทรรพคช) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
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คณะผู้จัดทำ 
 
 

คณะกรรมการทีป่รึกษา 
          1.  นายวิโรจน์  ตันติวิริยาภรณ์ ประธานกรรมการ 

2.  นางจุฬารัตน์  การด ี  กรรมการ 
3.  นายสันต์  ช่างเหล็ก กรรมการ 

                             4.  นายเสทือน         มุขดี         กรรมการและเลขานุการ 
              

 คณะทำงานจัดทำ 
แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

    1. นางสาวสุจิรา  ทรรพคช   
    2. นางนาตยา             พลอยมอญ   
    3. นางสุธิน ี           หอยนกคง   
    4. นางรีวรรณ  เกตตะพันธ ์   

  5. นางสาวจุฬาลักษณ์    นิติธรรมมานนท์   
    6. นางพัชร ี  ปัญญาดี    

  7. นางสาวสิริวรรณ ภูมิ    
    8. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุทิศา ทิพย์แก้ว   
    9. นางสาวมารีนา เวลาดี    

  10. นางสาวสุภาวดี หมื่นราษฏร์   
  11. นายธีระศักดิ ์ ไชยชนะ    

               12. นางโชติกา  ตัณฑัยย์    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


