แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

ของ
เทศบาลนครหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

สารบัญ
เรื่อง
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.1 กลยุทธการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ
1.2 กลยุทธการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 กลยุทธการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ
2.2 กลยุทธการสนับสนุนการใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกระดับ
4.1 กลยุทธการสรางเครือขายผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาโดยบูรณาการตามบริบททองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
5.1 กลยุทธการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5.3 กลยุทธการพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความพรอมสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต
5.4 กลยุทธการจัดใหมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ ที่หลากหลายและทันสมัย
5.5 กลยุทธการพัฒนาสภาพแวดลอม และอาคารสถานที่
6. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมกิจการดานศาสนา การอนุรักษบํารุงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 กลยุทธการสงเสริมกิจการดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6.2 กลยุทธการเสริมสรางเครือขาย ความรวมมือดานศาสนา การอนุรักษบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
7.1 กลยุทธการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาสูความเปนเลิศ
7.2 กลยุทธการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ

หนา
1
4
8
26
31
32
33
39
43
46
50
88
101
112
114
116

บทที่ 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ มีโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ดังนี้
4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องนักเรียน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ของครูให้มีประสิทธิภาพ
2.2 กลยุทธ์การสนับสนุนการใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

รวม

รวม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 4 ปี

-

-

3,200,000
14,402,000
17,602,000

7
31
38

3,200,000
14,477,000
17,677,000

7
33
40

3,200,000
13,077,000
16,277,000

7
32
39

9,600,000
41,956,000
51,556,000

-

-

4,645,000

8

4,645,000

8

4,645,000

8

13,935,000

-

-

15,000

1

15,000

1

15,000

1

45,000

-

-

4,660,000

9

4,660,000

9

4,660,000

9

13,980,000

-

-

600,000

1

600,000

1

600,000

1

1,800,000

-

-

600,000

1

600,000

1

600,000

1

1,800,000

1

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
4) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ
4.1 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา โดยบูรณาการตามบริบทท้องถิ่น
รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ ห้มีความพร้อม
สาหรับการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
5.4 กลยุทธ์การจัดให้มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่หลากหลาย
และทันสมัย
5.5 กลยุทธ์การพัฒนาสภาพแวดล้อม และอาคาร
สถานที่
รวม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

รวม 4 ปี
งบประมาณ
(บาท)

-

-

670,000

9

670,000

9

670,000

9

2,010,000

-

-

670,000

9

670,000

9

670,000

9

2,010,000

-

-

1,096,000

5

1,096,000

5

1,096,000

5

3,288,000

-

-

3,004,100

6

3,314,100

6

3,374,100

6

9,692,300

-

-

3,850,000

9

4,050,000

9

4,050,000

9

11,950,000

-

-

32,944,200

10

6,038,450

8

6,038,450

8

45,021,100

-

-

180,216,100

38

60,738,000

5

738,000

5

241,692,100

-

-

221,110,400

68

75,236,550

33

15,296,550

33

311,643,500

2

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
การอนุรักษ์บารุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการด้านศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ด้านศาสนา การอนุรักษ์บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
7.1 กลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ
7.2 กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านกีฬาและนันทนาการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 4 ปี

-

-

11,139,000

17

11,139,000

17

11,139,000

17

33,417,000

-

-

880,000

3

880,000

3

880,000

3

2,640,000

-

-

12,019,000

20

12,019,000

20

12,019,000

20

36,057,000

-

-

2,450,000

4

2,450,000

4

2,450,000

4

7,350,000

-

-

1,500,000
-

1
-

1,500,000
-

1
-

1,500,000
-

1
-

4,500,000
-

-

-

3,950,000

5

3,950,000

5

3,950,000

5

11,850,000

-

-

260,611,400

117

53,472,550

116

428,896,500

3

150

114,812,550

4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศและคน เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความ สอบคัดเลือกนักเรียนที่มี
เก่งของท้องถิ่น
เป็นเลิศและคนเก่งของท้องถิ่น ความสามารถในด้านต่างๆ
จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริม
ทักษะนักเรียนและส่งนักเรียน
ไปแข่งขันในระดับต่างๆ

-

400,000

400,000

400,000 ส่งเสริมนักเรียนให้มี หน่วยศึกษานิเทศก์
ความเป็นเลิศและเป็น
คนเก่งของท้องถิ่น
สร้างชื่อเสียง เกียรติ
ประวัติแก่สถาบัน

2 ประกวดวงโยธวาทิต

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1. วงโยธวาทิตของ
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนมีความพร้อม
เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมวง
โยธวาทิต เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ
2. เพื่อให้นักเรียนและครูผู้
ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตได้รับ
ประสบการณ์และแนวคิดที่
แปลกใหม่ในการปรับปรุง
พัฒนา และสร้างสรรค์
รูปแบบการแสดงใหม่ ๆ ที่
ทันสมัย

นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียน
เทศบาล 1 ได้รับการพัฒนา
และเข้าร่วมการแข่งขันไม่
น้อยกว่า 50 คน

2. นักเรียนและครูผู้
ฝึกซ้อมวงโยธวาธิต
ได้รับประสบการณ์
และแนวคิดที่แปลก
ใหม่ในการปรับปรุง
พัฒนาและสร้างสรรค์
รูปแบบการแสดง

4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 ส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระบบ EIS
(STEM)

4 ส่งเสริมกิจกรรมทักษะทาง
วิชาการ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาขยายผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สาหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. เพื่อสนับสนุนให้การจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระบบ EIS
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มี
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น
1. เพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการใน
ระดับต่าง ๆ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในภาพรวมของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระบบ EIS
1.นักเรียนสร้างนวัตกรรม
ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2. ทาการทดลอง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

850,000

850,000

850,000 1. นักเรียนที่มี
โรงเรียนเทศบาล 6
ความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. นักเรียนมีการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
ระบบ EIS
3. นักเรียนมีความรู้
มีทักษะกระบวนการ
เรียน รู้ทาง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และส่งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น

-

300,000

300,000

300,000 1. นักเรียนมีความ
โรงเรียนเทศบาล 1
พร้อมในการเป็น
ตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการ
ในระดับต่าง ๆ
2. คุณภาพทางการ
จัดการศึกษาใน
ภาพรวมของโรงเรียน
เพิ่มขึ้น

3. จัดทาโครงงาน/ชิ้นงาน
STEM
4. เรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ เฉพาะทาง ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์และ
คณิตศาสตร์
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เป็นตัวแทนไม่น้อยกว่า ๑๕๐
คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความพร้อมนักเรียน
ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการและโรงเรียนมี
คุณภาพการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถและมี
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
ประยุกต์ใช้ความรู้และ
แก้ปัญหา ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ศักยภาพ มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ ๗๕ ของนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

-

500,000

500,000

500,000 ๑. นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1
ความสามารถและมี
ทักษะการเรียนรู้ที่
เน้นการคิด วิเคราะห์
คิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และแก้ปัญหา
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. นักเรียนมีศักยภาพ
ความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

6 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๔-๖ จานวน ๕๐ คน ได้
พัฒนาทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาได้

-

50,000

50,000

50,000 ๑. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี โรงเรียนเทศบาล 3
ต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
๒. ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด
แก้ปัญหา

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาได้

6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7 เตรียมความพร้อมสู่ความเป็น ๑. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
เลิศ
และตอบสนองความสามารถ
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
๒. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถ
พิเศษและความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมการแสดง
ความสามารถนักเรียนในเวที
ต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
การสอบแข่งขันทักษะวิชาการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีโอกาศเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรม
ทางวิชาการและกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ
2. ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการได้
แสดงออกถึงความสามารถ
ความถนัด ความสนใจของแต่
ละบุคคล

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

7

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
100,000 1. ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถทาง
วิชาการและความคิด
สร้างสรรค์
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามความสามารถ
พิเศษและความถนัด
3. ผู้เรียนนาผลการ
ประเมินไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการ
เรียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 การส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน จัดหาสื่อ
หรือหนังสือส่งเสริมให้
นักเรียนรักการอ่าน

โอนค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษา
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นผู้กาหนดโรงเรียน
เป้าหมาย จานวน 2 โรงเรียน
เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านการอ่าน

-

100,000

100,000

100,000 โรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกนา
งบประมาณมาใช้
พัฒนาด้านการอ่าน
ของนักเรียนร้อยละ
100

2 จัดนิทรรศการการจัด
การศึกษาปฐมวัย

เพื่อให้ครูและนักเรียนระดับ
อนุบาลได้นาเสนอผลงานใน
รอบปีที่ผ่านมา สนับสนุนให้
แสดงความสามารถได้อย่าง
เต็มศักยภาพ รายงานผล
ความก้าวหน้าของนักเรียน
ชั้นอนุบาล พร้อม
ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
นักเรียน

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการของครูและ
นักเรียนชั้นอนุบาล พร้อม
มอบวุฒิบัตรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

-

300,000

300,000

300,000 นักเรียนมีศักยภาพที่ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
จะก้าวสู่การเรียนใน
ระดับประถมศึกษาครู
มีศักยภาพในการ
ทางานในเชิงประจักษ์
นักเรียนมีแรงจูงใจใน
การใฝ่สัมฤทธิ์สูงขึ้น

8

ฝ่ายวิชาการ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

3 เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ์และความรู้ที่
แปลกใหม่ให้กับนักเรียน
- เพื่อเปิดโอกาสและเปิดโลก
ทัศน์แห่งการเรียนรู้แก่นักเรียน
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเสียสละและมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่
ช่วยเหลือกิจกรรมของ
โรงเรียนและนักเรียนที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน

-

120,000

120,000

4 สอนสองภาษาอนุบาลในฝัน

- เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
- เพื่อส่งเสริมการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ไทยกับต่างชาติ ต่างภาษา
- เพื่อใช้เสริมทักษะความรู้
ความเป็นสากลนิยมที่ดีแก่
นักเรียน
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างเจต
คติที่ดีแก่นักเรียนในการเรียน
ภาษาอังกฤษ

- จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล
และประถมศึกษาทุกคน
จานวน 5 คาบต่อสัปดาห์
ต่อห้อง
- จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
เวลา 1 วัน
- จัดแสดงผลงานทางวิชาการ
โดยครูต่างชาติปีละ 1 ครั้ง

-

4,000,000

4,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

120,000 - นักเรียนได้รับ
โรงเรียนเทศบาล
ความรู้และ
4, 5, 6
ประสบการณ์ที่แปลก
ใหม่
- นักเรียนได้รับโอกาส
ในการทัศนศึกษา
ต่างจังหวัดหรือต่าง
ภูมิภาคและเปิดโลก
ทัศน์แห่งการเรียนรู้
- นักเรียนมีความ
เสียสละช่วยเหลืองาน
โรงรียนและมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนา
ขึ้นเรียนรู้ ฝ่ายกิจการ
4,000,000 ตนเองเพิ
- นักเรีย่มนได้
ภาษาอังกฤษกับครู
โรงเรียน,
ต่างประเทศซึ่งเป็น
โรงเรียนเทศบาล 6
ต้นแบบที่ดีในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- นักเรียนสามารถต่อ
ยอดความรู้ในการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
ประโยชน์ในการเรียน
ระดับสูงขึ้นไป
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนและครูสู่ Thailand
4.0

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
และครูพี่เลี้ยงตามแนวคิด
ของการศึกษา 4.0

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
นักเรียนและครูพี่เลี้ยงให้มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความ
พร้อมสู่ยุค Thailand 4.0

-

600,000

600,000

6 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
โคกสมานคุณ

- เพื่อให้นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการสูงขึ้น
- เพื่อให้นักเรียนจัดหาวัสดุ
ในการดาเนินการค่าอาหาร
กลางวัน
- เพื่อให้โรงเรียนที่รับเงิน
อุดหนุนบริหารจัดการในการ
ดาเนินงานค่าอาหารกลางวัน

- นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน
- นักเรียนทุกคน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีภาวะ
โภชนาการที่สูงและ
สุขอนามัยที่ดีทั้งด้านร่างกาย
จิดใจ และสติปัญญา
- นักเรียนทุกคน ได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอและถูก
หลักอนามัยตามโภชนาการ

-

1,673,000

1,673,000

1,673,000 นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง นักเรียนมี
สุขภาพดีมีน้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ฝ่ายกิจการโรงเรียน

7 อิ่มท้องสมองใสของนักเรียน 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่า
ทางสารอาหาร
(งบ สปสช.)
2. นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมี
พัฒนาการสมวัย

สนับสนุนงบประมาณ
ค่าอาหารเช้าสาหรับนักเรียน
ร.ร. เทศบาล 1-6 และศพด.
มัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
เช้าที่มีคุณค่าทาง
สารอาหาร
2. นักเรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานและมี
พัฒนาการสมวัย

ฝ่ายวิชาการ,
โรงเรียนเทศบาล
1-6,
ศพด.มัสยิดหมัดยา
เม๊าะมุสลิม
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600,000 ผู้เรียนและครูพี่เลี้ยงมี หน่วยศึกษานิเทศก์
ศักยภาพด้านความ
เรียนรู้ มีความพร้อม
เข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

8 ส่งเสริมการเรียนรู้และศูนย์
การเรียนรู้การบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่
(งบอุดหนุนจากจังหวัดสงขลา)

9 สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับประถมศึกษา (ป.๖)
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและปลูกจิตสานึกการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยในสถานศึกษาและจัดทา
ศูนย์การเรียนรู้การบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สนับสนุนงบประมาณค่า
จัดการเรียนรู้เรื่องเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและปลูก
จิตสานึกการจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาและจัดทาศูนย์
การเรียนรู้การบริหารจัดการ
ขยะในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่ ท.1-6
และศพด.มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม
1. เพื่อพัฒนานักเรียน ชั้น ป. 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้น
เรียนเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐาน ป.๖ ที่มีผลสัมฤทธิ์
การศึกษาชาติ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาค่าเฉลี่ยระดับ - นักเรียนชั้น ป.6 มี
โรงเรียนประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ดี
การศึกษา ให้เป็นไปตาม
ขึ้นตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาชาติ
ชาติ
- ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา ที่ดีขึ้น
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

1,400,000

1,400,000

-

100,000

100,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
- - โรงเรียนจัดกิจกรรม
ให้ความรู้กับนักเรียน
ด้านการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ในสถานศึกษาทั้ง 6
แห่ง - โรงเรียนมี
ศูนย์การเรียนรู้เรื่อง
การจัดการขยะทั้ง 6
แห่ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ,
โรงเรียนเทศบาล
1-6,
ศพด.มัสยิดหมัดยา
เม๊าะมุสลิม

100,000 1. นักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ชาติ
2. ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนประจาปี
การศึกษา เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
ชาติ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

10 สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับมัธยมตอนต้น (ม.๓)
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียน ชั้น ม.
๓ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
2. เพื่อพัฒนาค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนประจาปี
การศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้น
ม.๓ ที่มีผลสัมฤทธิ์
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนชั้น ม.๓ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ดี
ขึ้นตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ
- ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา ที่ดีขึ้น
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
11 สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน 1. เพื่อพัฒนานักเรียน ชั้น ม. 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ระดับมัธยมตอนปลาย (ม.๖) ๖ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้น
(เงินรายได้สถานศึกษา)
เรียนเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐาน ม.๖ ที่มีผลสัมฤทธิ์
การศึกษาชาติ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาค่าเฉลี่ยระดับ - นักเรียนชั้น ม.๖ มี
โรงเรียนประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ดี
การศึกษาให้เป็นไปตาม
ขึ้นตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาชาติ
ชาติ
- ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา ที่ดีขึ้น
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

150,000

150,000

150,000 1. นักเรียน ชั้น ม.๓
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ชาติ
2. ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนประจา
ปีการศึกษา เป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ

โรงเรียนเทศบาล 1

-

150,000

150,000

150,000 1. นักเรียน ชั้น ม.๖
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ชาติ
2. ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนประจา
ปีการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ

โรงเรียนเทศบาล 1

12

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

12 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) พระ
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
และส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป็นมา ความสาคัญของวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
การพัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ
90 เข้าร่วมกิจกรรม
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมา
ความสาคัญของวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ และมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์

-

50,000

50,000

50,000 1. นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมา
ความสาคัญของวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์

13 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วัน
ภาษาไทย
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวี
เอกของไทยและของโลก และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความ
เป็นมา ความสาคัญของวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เห็นคุณค่าความสาคัญของ
ภาษาไทยและร่วมกันสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ด้านภาษา

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนประถมศึกษาถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมา และ
ความสาคัญของวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ
เห็นคุณค่าความสาคัญของ
ภาษาไทยและร่วมกันสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ด้านภาษา

-

40,000

40,000

40,000 1. นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1
เกี่ยวกับความเป็นมา
ความสาคัญของวัน
สุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
2. นักเรียนเห็นคุณค่า
ความสาคัญของ
ภาษาไทยและร่วมกัน
สืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ
ด้านภาษา
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

14 จัดกิจกรรมค่ายภาษาสู่
อาเซียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ให้กับนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในประชาคมอาเซียน
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
ในประชาคมอาเซียน

15 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะ
ระดับประถมศึกษา
ประสบการณ์และความรู้ที่
(เงินรายได้สถานศึกษา)
แปลกใหม่จากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีความสนใจ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายแผนการเรียน
คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารและตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
ในประชาคมอาเซียน

-

150,000

150,000

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับ ทักษะ
ประสบการณ์และความรู้ที่
แปลกใหม่จากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

-

110,000

110,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

150,000 1. นักเรียนมีทักษะ โรงเรียนเทศบาล 1
การใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ
2. นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในประชาคม
อาเซียน
๓. นักเรียนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางใน
110,000 ๑. นักเรียนได้รับ
โรงเรียนเทศบาล 1
ทักษะ ประสบการณ์
และความรู้ที่แปลก
ใหม่จากแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น
2. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

16 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประสบการณ์และความรู้ที่
(เงินรายได้สถานศึกษา)
แปลกใหม่จากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
17 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์และความรู้ที่
(เงินรายได้สถานศึกษา)
แปลกใหม่จากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
18 จัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี 1 .เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความ
ระดับประถมศึกษา
กล้าหาญ อดทน และการรู้จัก
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ช่วยเหลือตนเอง
2. เพื่อฝึกการทางานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่นและสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับ ทักษะ
ประสบการณ์และความรู้ที่
แปลกใหม่จากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับ ทักษะ
ประสบการณ์และความรู้ที่
แปลกใหม่จากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนนักเรียน
ทั้งหมดระดับชั้น
ประถมศึกษาประจาปี
การศึกษา
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน มีระเบียบวินัย กล้า
หาญ อดทน รู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และสร้างความสามัคคีในหมู่

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

340,000

340,000

340,000 ๑. นักเรียนได้รับ
โรงเรียนเทศบาล 1
ทักษะ ประสบการณ์
และความรู้ที่แปลก
ใหม่จากแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น
2. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

-

100,000

100,000

100,000 ๑. นักเรียนได้รับ
โรงเรียนเทศบาล 1
ทักษะ ประสบการณ์
และความรู้ที่แปลก
ใหม่จากแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น
2. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

-

190,000

190,000

190,000 1. นักเรียนมีระเบียบ โรงเรียนเทศบาล 1
วินัย กล้าหาญ อดทน
และการรู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง
2. นักเรียนทางาน
เป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
และสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ

15

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

19 จัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี 1 .เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กล้าหาญ อดทน และการรู้จัก
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ช่วยเหลือตนเอง
2. เพื่อฝึกการทางานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่นและสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนนักเรียน
ทั้งหมดระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประจาปีการศึกษา
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน มีระเบียบวินัย กล้า
หาญ อดทน รู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ

-

250,000

250,000

250,000 1. นักเรียนมีระเบียบ โรงเรียนเทศบาล 1
วินัย กล้าหาญ อดทน
และการรู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง
2. นักเรียนทางาน
เป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
และสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ

20 จัดกิจกรรมเพื่อนใจวัยใส
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ ประจาปีการศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต
และรู้จักวิธีป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากอาชญากรรม
ทางเพศ

-

20,000

20,000

20,000 ๑. นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิต
๒. นักเรียนรู้จักวิธี
ป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจาก
อาชญากรรมทางเพศ

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิต
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธี
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากอาชญากรรมทางเพศ

16

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

21 เสริมสร้างคุณธรรม 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
จริยธรรมระดับประถมศึกษา คุณธรรม จริยธรรมและ
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เรื่องการกระทา 3 ระดับ (ดี
ชั่ว ปกติ) และมีความศรัทธา
เชื่อมั่นในการปฏิบัติตาม
เหตุผลและคุณธรรมเชิง
สัมพัทธ์

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 มีการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ดี ชั่ว ปกติ)
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี

-

80,000

80,000

22 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมระดับมัธยมศึกษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 มีการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ดี ชั่ว ปกติ)
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี

-

150,000

150,000

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เรื่องการกระทา 3 ระดับ (ดี
ชั่ว ปกติ) และมีความศรัทธา
เชื่อมั่นในการปฏิบัติตาม
เหตุผลและคุณธรรมเชิง
สัมพัทธ์

17

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

80,000 1. นักเรียนมีคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 1
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักเรียนมีความรู้
เรื่องการกระทา 3
ระดับ (ดี ชั่ว ปกติ)
และมีความศรัทธา
เชื่อมั่นในการปฏิบัติ
ตามเหตุผลและ
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์
150,000 1. นักเรียนมีคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 1
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักเรียนมีความรู้
เรื่องการกระทา 3
ระดับ (ดี ชั่ว ปกติ)
และมีความศรัทธา
เชื่อมั่นในการปฏิบัติ
ตามเหตุผลและ
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

23 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
นักเรียนใหม่เกี่ยวกับระเบียบ
ของโรงเรียนแนวทางในการ
เรียน และการปฏิบัติตนใน
โรงเรียน
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในกลุ่มนักเรียนใหม่ กับ
นักเรียนรุ่นพี่และคณะครู

24 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความ
ภูมิใจในตนเองและภูมิใจใน
สถาบัน
๒. นักเรียนมีความผูกพันที่ดี
ต่อครู และสถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๔
ประจาปีการศึกษา
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนใหม่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน
แนวทางในการเรียน การ
ปฏิบัติตนในโรงเรียน และ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นักเรียนใหม่ กับนักเรียนรุ่นพี่
และคณะครู
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามี
ความภาคภูมิใจ และรักใน
สถาบันการศึกษาของตน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

100,000

100,000

-

25,000

25,000

18

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 ๑. นักเรียนใหม่มี
โรงเรียนเทศบาล 1
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบของ
โรงเรียนแนวทางใน
การเรียน และการ
ปฏิบัติตนในโรงเรียน
๒. เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีในกลุ่มนักเรียนใหม่
กับนักเรียนรุ่นพี่และ
คณะครู

25,000 ๑. นักเรียนมีความ
ภูมิใจในตนเองและ
ภูมิใจในสถาบัน
๒. นักเรียนมีความ
ผูกพันที่ดีต่อครู และ
สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

25 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม
และระเบียบวินัยมากขึ้น
๒. เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
จากการขาดคุณธรรม
สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความ
ประพฤติที่ถูกต้องตามทานอง
คลองธรรม และเป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติในอนาคต
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมการ
ออมที่ถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับอนุบาล และ
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ
90 เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อย
ละ ๙๐

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

19

60,000

60,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

60,000 ๑. นักเรียนมีคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 6
และระเบียบวินัยทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน
๒. ลดปัญหาต่างๆที่
เกิดจากการขาด
คุณธรรมและระเบียบ
วินัยในตนเอง
๓. นักเรียนมีความ
ประพฤติที่ถูกต้อง
ตามทานองคลองธรรม
และเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติในอนาคต
4.นักเรียนรู้จักการ
ออมเงินและมีค่านิยม
ในการออมที่ดี

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

26 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดนิทรรศการแสดง
ความรู้และผลงาน
ความสามารถของนักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์
๒. เพื่อแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานควบคู่กับการได้รับ
ความรู้ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
๔. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้
ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิด
อย่างมีเหตุผลตามหลักการ
วิทยาศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ 80 ของครู
นักเรียนเข้าร่วมชม
นิทรรศการ ผลงานและ
ความสามารถของนักเรียน
๒. ร้อยละ 80 ของครู
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานควบคู่กับการได้รับ
ความรู้ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
๒. นักเรียนได้ร่วมกันคิด
อย่างมีระบบ คิดอย่างมี

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

20

25,000

25,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

25,000 ๑. นักเรียนมีเวที
โรงเรียนเทศบาล 6
แสดงความรู้ ผลงาน
และความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
๒. นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์
๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทาง
วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

27 ส่งเสริมอัจฉริยภาพ 8 ด้าน
(พหุปัญญา)
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสมอง ตอบสนองความ
สนใจและส่งเสริมความคิด
สร้าง สรรค์ของผู้เรียน
๒. เพื่อให้เด็กได้รับประสบ
การณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก
๓. เพื่อเพิ่มพลังศักยภาพใน
ตนเองตามที่ถนัด
๔. เพื่อให้เด็กมีความสนุก
สนาน เกิดการเรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อม
๕. เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนา
ทักษะทั้ง ๔ ด้าน
๖. เพื่อให้เด็กได้ทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับอนุบาล ร้อยละ
๙๐ ได้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสมองและความคิด
สร้างสรรค์
๒. ผู้เรียนได้ฝึกคิด แก้ไข
ปัญหา ใช้เหตุผล ฝึกการ
ทางาน และเข้าสังคมกับเพื่อน
เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆที่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
ด้วยตนเอง

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

21

15,000

15,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,000 1. มีการส่งเสริม
โรงเรียนเทศบาล 6
พัฒนาการทางสมอง
ตอบสนองความสนใจ
และส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
2. ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
3. ผู้เรียนเกิดศักยภาพ
ในตนเองตามที่ถนัด
4. ผู้เรียนมีความ
สนุกสนาน เกิดการ
เรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อม
5. ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทั้ง ๔ ด้าน
6. ผู้เรียนได้มีกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

28 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าและเคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่
กล้าแสดงความคิดเห็น
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนตามกฎกติกา
ข้อตกลงโรงเรียน
๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ใช้
สิทธิในการเลือกตั้งสภา
นักเรียน
๕. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับอนุบาล และ
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ
90ได้เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

-

4,000

4,000

29 จัดนิทรรศการด้านวิชาการ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อจัดนิทรรศการแสดง
ความรู้และผลงาน
ความสามารถของนักเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถ
พิเศษและความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับอนุบาล 1 - 3
และประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย

-

50,000

50,000

22

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4,000 ๑. ผู้เรียนเห็นคุณค่า โรงเรียนเทศบาล 6
และเคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น
๒. ผู้เรียนที่กล้าแสดง
ความคิด เห็นยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น
๓. ผู้เรียนที่ปฏิบัติตน
ตามกฎกติกา ข้อตกลง
โรงเรียน
๔. ผู้เรียนที่ใช้สิทธิใน
การเลือก ตั้งสภา
นักเรียน
๕. ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย
50,000 ๑. นักเรียนมีเวที
โรงเรียนเทศบาล 6
แสดงความรู้ ผลงาน
และความ สามารถ
๒. นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียน
๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

30 รับสมัคร-คัดเลือกนักเรียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักเรียนก่อนเกณฑ์
และนักเรียนเข้าเกณฑ์ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความพร้อมในการเรียน
3. เพื่อต่อยอดนักเรียนที่
สาเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
มีจานวนผู้มาสมัครไม่ต่ากว่า
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
เชิงคุณภาพ
สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความพร้อมเหมาะสมเข้าเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และชั้นอนุบาล 1

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

23

40,000

40,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 1. การประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 6
รับสมัครนักเรียนในปี
นี้จะทั่วถึงเป็นที่รับ
ทราบโดยทั่วกัน
2. การคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนครั้ง
นี้มีความบริสุทธิ์
ยุติธรรมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
3. สามารถคัดเลือก
ได้นักเรียนที่มีความ
พร้อมความสามารถที่

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

31 แนะแนว
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านการศึกษา ใช้
ประกอบการตัดสินใจให้
เหมาะสมกับความสามารถ
ความ ถนัดของตนเองใน
การศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ
๒. เพื่อให้ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
กับโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
๓. เพื่อติดตามผลผู้เรียนที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรของ
โรงเรียน
๔. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จัก
การแก้ปัญหา มีความเข้าใจ
ตนเอง และปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมได้อย่างเหมาะสม
๕. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนทุกคนรู้แนวทางใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และรู้จักแก้ปัญหาตนเองได้
อย่างเหมาะสม
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนรู้แนวทางในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น สร้าง
ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ และ
รู้จักการแก้ปัญหาตนเองได้
อย่างเหมาะสม

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

24

10,000

10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 ๑. ผู้เรียนได้รับข้อมูล โรงเรียนเทศบาล 6
ข่าวสารด้านการศึกษา
ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจให้เหมาะสม
กับความสามารถ
ความ ถนัดของตนเอง
ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ
๒. ติดตามผลผู้เรียนที่
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรของโรงเรียน
๓. พัฒนาผู้เรียนให้
รู้จักการแก้ปัญหา มี
ความเข้าใจตนเอง
และปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมได้อย่างเหมาะสม
๔. ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

32 เปิดโลกทัศน์สู่อาเซียน (ณ
รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย )
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่
สนุกสนานนอกห้องเรียน
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
๓. เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
เหมาะสมตามสถานการณ์
๔. เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ
กล้าแสดงออกและมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๔-๖ จานวน ๓๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นอกห้องเรียนเกี่ยวกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่าง
สนุกสนานมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกมีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่นสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
เหมาะสมตามสถานการณ์

-

-

70,000

70,000 ๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้
โรงเรียนเทศบาล 3
ภาษาอังกฤษใน
บรรยากาศที่
สนุกสนานนอก
ห้องเรียน
๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน
๓. ผู้เรียนนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์
๔. ผู้เรียนมีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกและมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

33 ตลาดนัดโศภนฯ ไร้มลพิษ
ชีวิตพอเพียง
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ
๒. เพื่อส่งเสริมการมีรายได้
๓. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวิชาชีพ
๔. เพื่อให้นักเรียนนาวิธีการ
ระดมสมอง และกระบวนการ
กลุ่มมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๕. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์
การลดใช้ถุงพลาสติกและการ

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑-๖
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนรู้ความสาคัญของอาชีพ
การแลกเปลี่ยนการซื้อขาย
นาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และเห็น
ความสาคัญของการลดใช้
ถุงพลาสติกและการใช้โฟม

-

-

5,000

5,000 ๑. ผู้เรียนได้รับ
โรงเรียนเทศบาล 3
ประสบการณ์จริง
๒. ครู ผู้ปกครอง
ชุมชนมีส่วนร่วม
๓. สามารถทางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม
๔. ลดการใช้
ถุงพลาสติกและ
โฟมเน้นการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติ
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2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

2 อบรมและศึกษาดูงานของ
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

3 สร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
บุคลากร
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้ จัดการศึกษาดูงาน จัดอบรม
มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงานและเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ของพนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานเทศบาล
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใน 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
การจัดการเรียนการสอนตาม ครูและบุคลากรไม่น้อยกว่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และบุคลากรในการ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปฏิบัติงานสู่ครูมืออาชีพ
ครูและบุคลากรมีศักยภาพใน
การสอนและการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

-

4,000,000

4,000,000

-

500,000

500,000

เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับ
บุคลากร

-

15,000

15,000

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล
๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ )
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรมีความสามัคคีกัน
และมีขวัญกาลังใจที่ดีในการ
ทางาน
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4,000,000 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และพนักงาน
เทศบาล มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ ,
ฝ่ายวิชาการ,
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ,
ฝ่ายแผนงานฯ,
500,000 1. พัฒนาศักยภาพครู โรงเรี
โรงเรียยนเทศบาล
นเทศบาล 1
ในการจัดการเรียน
การสอนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานสู่ครูมือ
อาชีพ
15,000 บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจเพิ่มขึ้น

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4 Fit & Firm
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาสุขภาพของบุคลากร 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล
๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ )
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรมีสุขภาพที่ดี

-

20,000

20,000

20,000 บุคลากรมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและ
แข็งแรง พร้อมที่จะ
พัฒนางาน

5 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้และ
ทันต่อเทคโนโลยี
2. เพื่อสร้างความสามัคคีและ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานแต่ละด้านอย่าง
กัลยาณมิตร
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
และความสามารถในการ
ทางานได้หลากหลาย
4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมของ
บุคลากรให้รักองค์กรใฝ่รู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจที่ดีในการทางาน

-

70,000

70,000

70,000 1. บุคลากรเป็นผู้ใฝ่รู้ โรงเรียนเทศบาล 6
และทันต่อเทคโนโลยี
2. บุคลากรมีความรัก
ความสามัคคีและเกิด
การเรียนรู้งานแต่ละ
ฝ่ายอย่างกัลยาณมิตร
3. บุคลากรสามารถ
ทางานได้หลากหลาย
4. บุคลากรรักองค์กร
และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ
5. บุคลากรมีขวัญ
และกาลังใจที่ดีในการ
ทางาน

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความรู้ความ
เข้าใจด้านการปฏิบัติงานและ
นาความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน
และประยุกต์ใช้ในงานได้
๒. สามารถทางานร่วมกัน
ด้วยความรกสามัคคี
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โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

6 นิเทศ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
และความสามารถในการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
3. เพื่อติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของบุคลากร

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการติกตามการทางาน
และนาข้อเสนอแนะไปพัฒนา
งานของตนเองให้ได้
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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5,000

5,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
5,000 บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ทางานที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

7 บริการด้านสารสนเทศ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. โรงเรียนจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนและการบริการ
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
และการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
๓. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีมาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนจัดให้มีเทคโนโลยี
สารสนเทศการเรียนการสอน
และการบริการร้อยละ 90
2. ครูรอ้ ยละ 90 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนางาน
3. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงพอต่อความ
ต้องการในการเรียนการสอน
และการทางาน การบริการที่
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน
๒. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
สอดคล้องกับการจักกระบวนการ
เรียนรู้อย่างถูกวิธี
3. สถานศึกษาประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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5,000

5,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5,000 ๑. โรงเรียนมี
โรงเรียนเทศบาล 6
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพียงพอต่อความ
ต้องการในการเรียน
การสอนและการ
ทางาน การบริการที่
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน
๒. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสืบค้นข้อมูล
เพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

8 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
และการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
๓. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีมาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีได้ถูกต้อง
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาและผลิต
สื่อและใช้สื่อใช้สื่อได้สอดคล้อง
กับการจักกระบวนการเรียนรู้
อย่างถูกวิธี
3. สถานศึกษาประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

30

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000 1. ครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล 6
ทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี
๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สามารถพัฒนาและ
ผลิตสื่อเทคโนโลยีได้
๓. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สามารถนาและสื่อ
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
ไปใช้ประโยชน์กับ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างถูกวิธี

2.2 กลยุทธ์การสนับสนุนการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อผู้เรียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ติดตามผล
และใช้ผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ
๒. ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓. สถานศึกษานิเทศติดตาม
ผลการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ
๔. สถานศึกษานิเทศติดตาม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ
๕. ครูได้รับการพัฒนา
หลังจากการนิเทศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ครูมีวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียน
ละ 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
สถานศึกษาประสบ
ความสาเร็จตามโครงการ/
กิจกรรม
๒. ครูได้ดาเนินการในการจัด
ประสบการและกิจกรรมที่
ถูกต้องหลังจากการนิเทศ
ติดตามเสร็จสิ้นแล้ว

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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15,000

15,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,000 1. ผู้เรียนได้รับการ โรงเรียนเทศบาล 6
พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ
2. ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่
สถาน ศึกษากาหนด
๓. ครูมีทัศนคติที่ดีต่อ
การวิจัยการเรียนรู้

3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง”สู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงถึงความสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 น้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษา
2. เพื่อสร้าง แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรับการประเมินโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น และ
สถานศึกษาพอเพียงต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่จัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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600,000

600,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

600,000 ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 1-6

4) ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับ
4.1 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยบูรณาการตามบริบทท้องถิ่น
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ประจาปีการศึกษา
ระหว่างผู้ปกครอง ครู และ
(เงินรายได้สถานศึกษา)
สถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ในการดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนานักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้ปกครอง นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ครู และสถานศึกษา
ซึ่งส่งผลต่อการช่วยเหลือและ
พัฒนานักเรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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60,000

60,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

60,000 1. เกิดความสัมพันธ์ที่ โรงเรียนเทศบาล
ดีระหว่างผู้ปกครอง
1
ครู และสถานศึกษา
2. ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนา
นักเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

2 จัดประชุมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อร่วมศึกษาเรียนรู้ หา
ประสบการณ์ พบปะสังสรรค์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปอบรม สัมมนา
และทัศนศึกษานอกสถานที่
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่
3. เพื่อสร้างความร่วมมือ
ของตนเอง
ความเข้าใจอันดี
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ที่ดี และสร้าง ขั้นพื้นฐานมีประสบการณ์ ได้
ความเป็นเอกภาพในการ
พบปะสังสรรค์และ
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ - คณะกรรมการสถานศึกษา
ในการปฏิบัติงานของ
ขั้นพื้นฐาน เกิดความร่วมมือ
คณะกรรมการสถานศึกษา
อันดี มีสัมพันธ์ที่ดี มีขวัญ
ขั้นพื้นฐาน
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ต่อไป

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 1. เสริมสร้างความรู้ โรงเรียนเทศบาล
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1
บทบาท หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร่วมศึกษาเรียนรู้
หาประสบการณ์
พบปะสังสรรค์และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
3. สร้างความร่วมมือ
ความเข้าใจอันดี
ความสัมพันธ์ที่ดี
และสร้างความเป็น
เอกภาพในการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหน้าที่
4. สร้างขวัญและ
กาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 จัดกิจกรรมวันกตัญญู
(เงินรายได้สถานศึกษา)

4 จัดทาสารสัมพันธ์เอ็งเสียง
สามัคคี
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
ด้านความกตัญญูรู้คุณให้กับ
นักเรียน
๒. เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
๓. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ และมอบทุนการศึกษา
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เสริมสร้างคุณธรรมด้านความ
กตัญญูรู้คุณให้กับนักเรียน
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
๑. เพื่อเผยแพร่และ
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร นักเรียน บุคลากรผู้ปกครอง
กิจกรรมและผลงานต่างๆ
ชุมชน และบุคคลภายนอก
ของโรงเรียน
ได้รับทราบข่าวสารร้อยละ ๘๐
๒. เพื่อให้แก่นักเรียนบุคลากร 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
นักเรียน บุคลากรผู้ปกครอง
บุคคลภายนอกได้รับรู้
ชุมชน และบุคคลภายนอก
ข่าวสารของโรงเรียน
ได้รับทราบความเคลื่อนไหว
การเปลี่ยนแปลง ข้อมูล
ข่าวสารการดาเนินงานของ
โรงเรียนที่จาเป็น และมี
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

50,000

50,000

50,000 ๑. เสริมสร้าง
โรงเรียนเทศบาล
คุณธรรมด้านความ
1
กตัญญูรู้คุณให้กับ
นักเรียน
๒. สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน
๓. ช่วยเหลือนักเรียนที่
เรียนดี ประพฤติดีแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์

-

100,000

100,000

100,000 ๑. เผยแพร่และ
โรงเรียนเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 1
ข่าวสาร กิจกรรมและ
ผลงานต่างๆ ของ
โรงเรียน
๒. นักเรียนบุคลากร
ผู้ปกครอง ชุมชน
และบุคคลภายนอก
ได้รับรู้ข่าวสารของ
โรงเรียน

35

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

5 จัดนิทรรศการทางการศึกษา
“เอ็งเสียงวิชาการ”
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนมีความกระตือรือร้น
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนนักเรียน
และครูทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรม
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน และครูได้แสดงผล
งานที่มีคุณภาพให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องรับทราบผลการจัด
การศึกษาประจาปี

-

200,000

200,000

6 พัฒนาศักยภาพกรรมการ
สถานศึกษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษา
๒. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรม
การสถานศึกษา
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กรรมการสถานศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพในการมีส่วน
ร่วมการบริหารสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
กรรมการสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ๖
(อนุบาลในฝัน ) มีความรู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กาหนด มีการกากับ ติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา

-

50,000

50,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
200,000 1. บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการของโรงเรียน
2. ครูและนักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองมาตรฐาน
การศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล
1

50,000 ๑. คณะกรรมการ
โรงเรียนเทศบาล
สถานศึกษาเข้ามามี
6
ส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษา
๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ
๓. คณะกรรมการมี
การพัฒนาศักยภาพ
ในการมีส่วนในการ
บริหารสถานศึกษา
เต็มความสามารถ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

7 สัมพันธ์ชุมชน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน
๒. เพื่อให้สถานศึกษาบริหาร
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
๓. เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วน
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา
๔. เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
และสถานศึกษา
๕. เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน

เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ชุมชน
และนักเรียน ร้อยละ 90 ได้
เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษาดาเนินการ
บริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน

-

30,000

30,000

8 เยี่ยมบ้าน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผู้เรียน
๒. เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู

เชิงปริมาณ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 9๐ ได้เข้าร่วม
โครงการฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและ

-

20,000

20,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
30,000 1. ครูปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน
2. สถานศึกษาบริหาร
โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส่วนร่วม
พัฒนาสถาน ศึกษา
4. ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อครูและสถานศึกษา
๕. ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
20,000 ๑. ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้เรียน
๒. ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อครู

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล
6

โรงเรียนเทศบาล
6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

9 ประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา ๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้ผู้ปกครอง
และชุมชน หน่วยงาน
ภายนอกรับทราบเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของโรงเรียน
3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เป็นนักพูด นักประชาสัมพันธ์
ให้กับนักเรียน
๔. จัดทาแผ่นพับและช่องทาง
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 9๐ ได้เข้าร่วม
โครงการฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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60,000

60,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

60,000 ๑. ผู้ปกครอง และ
โรงเรียนเทศบาล
นักเรียนมีความพึง
6
พอใจต่อการรับทราบ
ข่าวสารของโรงเรียน
๒. โรงเรียนมีนัก
ประชาสัมพันธ์ตัวน้อย

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ
สื่อการเรียนการสอนวิชา
อิสลามศึกษาและวิชาพุทธ
ศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาครูผู้สอนอิสลาม
ศึกษาและพุทธศาสนาในการ
ใช้สื่อการสอนในสถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สู่ผู้เรียน สามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้และ
บริหารการจัดการศึกษา

อบรมครูอิสลามศึกษาและครู
สอนพุทธศาสนาโรงเรียนใน
สังกัด ท.1-ท.6 ให้ปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
หลักสูตรลงสู่ผู้เรียน จัดซื้อ
สื่อการสอนใช้ในสถานศึกษา
ที่จัดหลักสูตรแบบผสมผสาน
จานวน 6 แห่ง

2 พัฒนาศักยภาพการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา

1. เพื่อให้พนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาลมี
ความเข้าใจในการเสนอ
โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาและ
วิสัยทัศน์ของเทศบาล
2. เพื่อให้พนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาลเขียน
โครงการสาหรับการเบิกจ่าย
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบและ
อานาจหน้าที่

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาล ในการ
เขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
จัดตั้งงบประมาณและเสนอ
ขอใช้จ่ายงบประมาณ จานวน
ไม่น้อยกว่า 150 คน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

900,000

900,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
900,000 - ครูผู้สอนตาม
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนาการใช้สื่อ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน

- การบริหารจัด
การศึกษาของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับการพัฒนา

-

100,000
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100,000

100,000 1. พนักงานเทศบาล ฝ่ายแผนงานและ
และพนักงานครู
โครงการ
เทศบาลเสนอโครงการ
ได้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา
และวิสัยทัศน์ของ
เทศบาล
2. พนักงานเทศบาล
และพนักงานครู
เทศบาลเขียน
โครงการสาหรับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ได้อย่างถูกต้องเป็นไป

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3 จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ประจาปี
การจัดทาแผนพัฒนา
(เงินรายได้สถานศึกษา)
การศึกษา
2. เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการจัด
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนครูและ
บุคลากรทั้งหมดจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000 1. จัดทาแผนพัฒนา โรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
1
2. รองรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
3. ครูและบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา
สี่ปี แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

4 จัดทาและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
และผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อนาผลการประเมินมา
จัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และนามาใช้ในการ
ตัดสินใจวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน
๔. เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรับการประเมินจาก
องค์กรภายนอก เพื่อนาไปสู่
การรับรองคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนครูและ
บุคลากรทั้งหมดจัดทาระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีรายงาน
ประเมินตนเองเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับการ
ประเมินจากองค์กรภายนอก
นาไปสู่การรับรองคุณภาพ
การศึกษาได้

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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40,000

40,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 ๑. โรงเรียนมีการ
โรงเรียนเทศบาล
จัดทาระบบการ
1
ประกันคุณภาพ
การศึกษาในการ
รองรับการประเมิน
จากองค์กรภายนอก
(สมศ.)
๒. นาผลการประเมิน
มาจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน และนามาใช้
ในการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

5 พัฒนางานนโยบายและ
แผนงานแบบมีส่วนร่วม
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา
๒. เพื่อจัดให้มีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมี
ส่วนร่วม
๓. เพื่อจัดส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๔. เพื่อนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ 90 ของครูมี
ความพึงพอใจต่อการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา
๒. ร้อยละ 90 ของครูพึง
พอใจต่อการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
๓. ร้อยละ 90 ของครูพึง
พอใจต่อการบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณภาพ
ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารงานโดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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6,000

6,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6,000 ๑. งานนโยบายและ โรงเรียนเทศบาล
แผนของทุกฝ่ายมีการ 6
บริหาร งานโดยใช้
หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม
๒. ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารงานโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก
ช่วยเหลือป้องกันมิให้เด็กมี
เวลาไปมั่วสุมกับสิ่งเสพติด
และส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว

- เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 80 คน
- จัดจ้างเหมาครูสอนเด็กด้อย
โอกาส (ผู้พิการ) จานวน 1 คน

-

250,000

250,000

2 SMART STUDENT

1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่เทศบาลนครหาดใหญ่
กาหนด
2. เพื่อเชิดชูเกียรติในการ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์การ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

1. นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 6,419 คน
2. ประกวดเพื่อคัดเลือก
นักเรียนเป็น Smart Student
จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
3. อบรมและทัศนศึกษา

-

1,200,000

1,500,000

ที่

2561
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000 สามารถฟื้นฟูสภาพ ฝ่ายการศึกษา
ร่างกายจิตใจและ
นอกโรงเรียนและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามอัธยาศัย
ในแนวทางที่ถูกต้อง
ช่วยเหลือและส่งเด็ก
กลับเข้ารับการศึกษา
ฝึกอบรมอาชีพ ทาให้
เด็กไม่มีเวลาไปมั่วสุม
กับยาเสพติด สามารถ
ช่วยเหลือสังคมทั้ง
ระบบและโดยส่วนรวม

1,500,000 1. นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (SMART
STUDENT)
2. เทศบาลนคร
หาดใหญ่มีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

ฝ่ายการศึกษา
นอกโรงเรียนฯ,
ศพด.มัสยิดหมัด
ยาเม๊าะมุสลิม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

3 จัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 1. เพื่อให้บริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ
สวยงามด้วยสวนหย่อม
ประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้
ประดับ
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน
3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน

ปรับภูมิทัศน์ศพด.ให้น่าอยู่

-

20,000

30,000

4 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรัก 1. นักเรียนสามารถใช้
วิทยาศาสตร์ (Science Kids กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Camp)
ในการหาสาเหตุและตอบ
ปัญหา
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้
โดยประสบการณ์ตรง
4.เสริมสร้างทักษะการทางาน
เป็นทีม

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรัก
วิทยาศาสตร์ (Science Kids
Camp) เป็นเวลา 2 วัน 1
คืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
150 คน

-

180,000

180,000

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (งาน
การศึกษาไม่กาหนดระดับ )

ดาเนินการในกิจกรรมที่ได้รับ
จัดสรร จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เช่น
ค่าอาหารกลางวัน ,ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

-

1,314,100

1,314,100

เพื่อดาเนินการจัดการศึกษา
ตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
40,000 1. มีสวนหย่อม
ภายนอกอาคาร
2. มีแหล่งเรียนรู้จาก
ข้อความคาขวัญต่าง ๆ
3. ตกแต่งภูมิทัศน์
รอบศูนย์ ทั้งภายใน
และภายนอก
4. นักเรียนมี
พัฒนาการสมวัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายการศึกษา
นอกโรงเรียนฯ,
ศพด.มัสยิดหมัด
ยาเม๊าะมุสลิม

180,000 1. นักเรียนได้เรียนรู้ ฝ่ายการศึกษา
โดยประสบการณ์ตรง นอกโรงเรียนและ
2. นักเรียนมีเจตคติที่ ตามอัธยาศัย
ดีต่อวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนมีทักษะใน
การทางานเป็นทีม

1,314,100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาของ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายการศึกษา
นอกโรงเรียนฯ,
ศพด.มัสยิดหมัด
ยาเม๊าะมุสลิม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6 จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ข้อมูล
และอาชีพ
การประกอบอาชีพอย่าง
(เงินรายได้สถานศึกษา)
หลากหลายจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้สนทนาซักถามจากผู้มี
ประสบการณ์ ทาให้มีความ
มั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ
๓. เพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
วางเป้าหมายทางด้าน
การศึกษาและการประกอบ
อาชีพในอนาคต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนทุกระดับชั้น และ
อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ข้อมูลด้าน
การศึกษาต่อ การเลือกอาชีพ
และการปรับตัวจากวิทยากร
- นักเรียนสามารถตัดสินใจ
เลือกอาชีพได้และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับบุคคล
สถานการณ์ต่างๆ ได้

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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40,000

40,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ โรงเรียนเทศบาล
ข้อมูลการประกอบ
1
อาชีพอย่าง
หลากหลายจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้สนทนา
ซักถามจากผู้มี
ประสบการณ์ ทาให้มี
ความมั่นใจในข้อมูลที่
ได้รับ
๓. เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการวางเป้าหมาย
ทางด้านการศึกษา
และการประกอบ
อาชีพในอนาคต

5.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 จัดกิจกรรมในหอศิลป์นคร
หาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ผู้สนใจตระหนักถึงคุณค่า
ในเขตเทศบาล เข้าร่วม
ความสาคัญของศิลปะร่วม
กิจกรรมประมาณ 3,000 คน
สมัย ตลอดจนสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์
ของศิลปะท้องถิ่นและศิลปะ
ร่วมสมัย

2 จัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
นครหาดใหญ่
นอกห้องเรียน สาหรับ
สถานศึกษาในท้องถิ่นและ
จังหวัดใกล้เคียง
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และผู้สนใจได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง
3. เพื่อสร้างนิสัยและ
กระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์
4. เพื่อเพิ่มเติมและต่อยอด
ความสนใจสาหรับผู้สนใจ

- จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดารา
ศาสตร์นครหาดใหญ่ จานวน
2 คน
- ปรับปรุงชุดนิทรรศการ
ดาราศาสตร์ ห้องดาราศาสตร์
1 ชุด
- จัดพิมพ์สื่อ เช่น นาฬิกา
แดด จานวน 500 - 1,000
ใบ

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

- 1,000,000

-
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600,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,000,000

1,000,000 1. เด็ก เยาวชน
ฝ่ายการศึกษา
ผู้สนใจ เห็นคุณค่า
นอกโรงเรียนและ
และสืบทอดงานศิลป ตามอัธยาศัย
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้
และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3. เสริมกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย

600,000

600,000 1. เป็นแหล่งการ
ฝ่ายการศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียน นอกโรงเรียนและ
และตามอัธยาศัยด้าน ตามอัธยาศัย
วิทยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์
2. เด็ก เยาวชนและ
ผู้สนใจได้เรียนรู้และ
ต่อยอดความสนใจ
จากการปฏิบัติจริง
3. เด็ก เยาวชนมี
ทักษะและ
กระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
จากเดิม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3 จัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ - จัดค่ายยุวชน ICT เป็นเวลา
ICT เทศบาลนครหาดใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ 2 วัน 1 คืน
ในการเรียนรู้
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 80 - 100 คน
เด็ก เยาวชน ตามความสนใจ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปได้พัฒนา
ตนเองให้ทันกับเหตุการณ์

-

100,000

150,000

150,000 1. มีแหล่งเรียนรู้ตาม ฝ่ายการศึกษา
อัธยาศัยด้าน ICT
นอกโรงเรียนและ
2. เด็ก เยาวชน
ตามอัธยาศัย
ประชาชน ได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเองตาม
ความสนใจ

4 จัดกิจกรรม HAPPY FOR
ALL ส่งต่อหาดใหญ่ให้เป็น
"มหานครแห่งความสุข "

-

450,000

450,000

450,000 1. ประชาชนใน
ฝ่ายการศึกษา
ท้องถิ่นมีนิสัยรักการ นอกโรงเรียนและ
อ่านและเรียนรู้อย่างมี ตามอัธยาศัย
ความสุข
2. หาดใหญ่เป็นมหา
นครแห่งความสุข

-

300,000

400,000

400,000 1. กระตุ้นการค้าขาย ฝ่ายการศึกษา
ในท้องถิ่น
นอกโรงเรียนและ
2. ประชาชนมีรายได้ ตามอัธยาศัย
เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนและ
ผู้สนใจมีทักษะทาง
ภาษาดีขึ้น

1. เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการ
อ่านให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
อ่านให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งต่อให้หาดใหญ่เป็น
มหานครแห่งความสุข

- จัดมุมรักการอ่านชุมชน
30 ชุมชน
- จัดการประกวดเล่านิทาน
ประเภทอายุ 4-6 ปี และ
ประเภทอายุ 6-9 ปี
- มอบรางวัลยอดนักอ่าน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 1,000 คน

5 จัดกิจกรรมศูนย์ประสานการ 1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ จัดตลาดนัดอาเซียน
จัดการความรู้ประชาคม
รายย่อยด้านภาษาอาเซียน
อาเซียน ภาคใต้
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจทุก
เพศ ทุกวัย
3. เพื่อรณรงค์ให้ตื่นตัวใน
การพัฒนาตนเอง และพัฒนา
อาชีพ
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โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

1. เพื่อนาเสนอวิทยาการ
ตามสมัยสู่ชุมชน
2. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีแก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนให้ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนเทศบาล
นครหาดใหญ่

1. เพื่อนาเสนอวิทยาการ
ตามสมัยสู่ชุมชน
2. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีแก่เด็ก
เยาวชน ประชาชน ให้ใฝ่รู้
และเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนเทศบาล
นครหาดใหญ่

-

100,000

150,000

7 จัดทาห้องเรียนทดลอง
วิทยาศาสตร์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
และพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยอาศัยสื่อ
และอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการอย่างมีศักยภาพ
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ เสริม
บรรยากาศให้แก่นักเรียนใน
การเรียนวิทยาศาสตร์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 มี
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ และทุกคนได้มี
โอกาสได้ใช้ห้องนี้ในการสร้าง
ความรู้
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้
และใช้สื่อ อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการอย่างมีศักยภาพ

-

500,000

500,000

ที่

2561
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หน่วยงาน
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150,000 1. คนหาดใหญ่มีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้นจาก
เดิม
2. ห้องสมุด
ประชาชนมีผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้น
3. เด็ก เยาวชน
ประชาชนมีความ
ตื่นตัว รู้จักใช้ห้องสมุด
เป็นที่แสวงหาความรู้
500,000 1. นักเรียนได้ศึกษา
และพัฒนา
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดย
อาศัยสื่อและอุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการ
อย่างมีศักยภาพ
2. สร้างแรงจูงใจ
เสริมบรรยากาศให้แก่
นักเรียนในการเรียน
วิทยาศาสตร์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ฝ่ายการศึกษา
นอกโรงเรียนและ
ตามอัธยาศัย

2564

โรงเรียนเทศบาล
1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

8 ห้องเรียน Digital 4.0
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้การปฏิสัมพันธ์
๒. ส่งเสริมศักยภาพครูในการ
ใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน
๓. เพื่อจัดสร้างห้องเรียน
Digital 4.0 ให้เป็นห้องเรียน
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้

9 ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา 1. เพื่อจัดทัศนศึกษาให้
ท้องถิ่น
ความรู้แก่นักเรียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
3. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

เชิงปริมาณ
ห้องเรียน Digital 4.0
จานวน 4 ห้องเรียน
เชิงคุณภาพ
ครูใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทางปฏิสัมพันธ์

-

720,000

720,000

เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
และอนุบาล 950 คนที่เข้า
ร่วมโครงการ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนเกิดทักษะทาง
ความคิดสร้างสรรค์ และมี
ความสามารถพิเศษตาม
ความถนัดได้เต็มศักยภาพ
2. นักเรียนมีจิตสานึกรักภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

-

80,000

80,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

720,000 ๑. นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทางปฏิสัมพันธ์
๒. ครูมีศักยภาพใน
การใช้สื่อดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอนให้กับ
นักเรียน
๓. ห้องเรียน Digital
4.0 เป็นสื่อในการ
สร้างปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียน
80,000 1. นักเรียนได้รับ
ความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา
2. นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้สิ่งต่างๆจาก
นอกห้องเรียน

โรงเรียนเทศบาล
3

2564

โรงเรียนเทศบาล
6

5.4 กลยุทธ์การจัดให้มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่หลากหลายและทันสมัย
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
การปฏิบัติงานและการจัดการ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
เรียนการสอน
ในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

จัดหา จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ได้มา
ซึ่งสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
หลากหลายและทันสมัย

-

#########

-

- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่า
กว่า 13,000 บีทียู แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตัง้ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
23,000 บาท
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่า
กว่า 18,000 บีทียู แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตัง้ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
28,600 บาท

-

46,000

-

-

57,200

-

-

- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่า
กว่า 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตัง้ จานวน 56 เครื่อง ๆ
ละ 32,400 บาท
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่า
กว่า 26,000 บีทียู แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตัง้ จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
36,200 บาท
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่า
กว่า 30,000 บีทียู แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตัง้ จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
40,200 บาท

-

1,814,400

-

-

-

253,400

-

-

-

281,400

-

-
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- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
- ปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ,
ฝ่ายวิชาการ,
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
ฝ่ายการศึกษา
นอกโรงเรียนฯ,
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม,
หน่วยศึกษานิเทศก์

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่า
กว่า 36,000 บีทียู แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตัง้ จานวน 12 เครื่อง ๆ
ละ 47,000 บาท
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า
25 ลิตร จานวน 1 เครื่อง
- พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดติด
ผนัง) ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 24
นิ้ว จานวน 16 เครื่อง ๆ ละ
4,200 บาท
- พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดขาตัง้ )
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,500
บาท
- พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า
24 นิ้ว พร้อมติดตัง้ จานวน 28
เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
- พัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อย
กว่า 36 นิ้ว พร้อมติดตัง้ จานวน 8
ตัว ๆ ละ 15,000 บาท
- เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัด
ละเอียด ทาลายครั้งละไม่น้อยกว่า
10 แผ่น จานวน 1 เครื่อง

-

564,000

-

-

-

14,000

-

-

-

67,200

-

-

-

21,000

-

-

-

154,000

-

-

-

120,000

-

-

-

24,600

-

-

- เครื่องขัดพื้น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 16 นิ้ว ใช้ไฟฟ้า จานวน
1 เครื่อง
- ตูเ้ หล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่
น้อยกว่า 118.8x40.8x87.7 ซม.
จานวน 8 ตู้ ๆ ละ 4,050 บาท

-

20,000

-

-

-

32,400

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
(มอก.) ขนาดไม่น้อยกว่า
91.5x45.7x183 ซม. จานวน 2
ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
- ตูเ้ หล็กแบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก
(มอก.) ขนาดไม่น้อยกว่า
47x62x132 ซม. จานวน 3 ตู้ ๆ
ละ 7,900 บาท
- ตูเ้ ก็บเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า
45.2×62×103.1 ซม. จานวน 4
ตู้ ๆ ละ 4,700 บาท
- ตูเ้ ก็บเอกสาร 40 ช่อง ขนาดไม่
น้อยกว่า 92x31.1x180.5 ซม.
จานวน 8 ตู้
- ตูท้ ึบ 4 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
77x39x161 ซม. จานวน 1 ตู้
- ตูบ้ านเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 91.7x45.7x182.3 ซม. มี
แผ่นชั้น ปรับระดับได้ จานวน 4
ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท
- ตูเ้ หล็กบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น 2
ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า
90x45x185 ซม. มีแผ่นชั้น 3 ชั้น
ปรับระดับได้ จานวน 2 ตู้ ๆ ละ
6,000 บาท

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

-

11,000

-

-

-

23,700

-

-

-

18,800

-

-

-

36,000

-

-

-

3,640

-

-

-

23,600

-

-

-

12,000

-

-
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- ตูเ้ สื้อผ้าบานเลื่อนกระจกสูงใส
ขนาดไม่น้อยกว่า
118.8x62x183 ซม. โครงตูท้ า
จากเหล็กแผ่น เป็นแบบถอด
ประกอบได้ กรอบตูท้ าจากเหล็ก
แผ่น มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป
บานเลื่อนล็อกด้วยระบบกุญแจ
จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 8,800 บาท

-

35,200

-

-

- โซฟา 4 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
242x101x75 ซม. พร้อมโต๊ะ
กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า
105x60x38 ซม. จานวน 1 ชุด
- ชุดโซฟารับแขกไม้สักหุม้ ผ้า
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โซฟาชนิด 3 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
- โซฟาชนิด 1 ที่นั่ง จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว

-

39,900

-

-

-

89,000

-

-

- ชุดรับแขก ประกอบด้วย โซฟาขา
เหล็ก จานวน 3 ที่นั่งขนาดไม่น้อย
กว่า 194x72x72 ซม. จานวน 1
ตัว, โซฟาขาเหล็ก จานวน 1 ที่นั่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 68.5x72x72
ซม.จานวน 2 ตัว, โต๊ะกลางโซฟา
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x40 ซม.
1 ชุดขนาดไม่น้อยกว่า
-จานวน
โต๊ะทางาน
159x79x77 ซม. จานวน 1 ตัว
- โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. มีลิ้นชักอย่าง
น้อย 2 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก จานวน
1 ตัว

-

20,500

-

-

-

10,200

-

-

-

3,300

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- โต๊ะทางาน ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. จานวน 3
ตัว ๆ ละ 4,240 บาท
- โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
178x88x75 ซม. จานวน 1 ตัว
- โต๊ะทางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดโต๊ะ
ไม่น้อยกว่า 150x72x75 ซม.
จานวน 1 ตัว
- โต๊ะทางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม่
น้อยกว่า 150x80x75 ซม.
จานวน 1 ตัว
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 80x60x75 ซม. หน้าโต๊ะทา
จากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ปิดผิวด้วย
เมลามีน โต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25
มม. ขอบโต๊ะปิดด้วย PVC ขาโต๊ะ
เหล็ก พ่นสีดา จานวน 20 ตัว ๆ
ละ 3,750 บาท
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 80x60x75 ซม. จานวน 20
ตัว ๆ ละ 2,600 บาท
- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75
ซม. หน้าโต๊ะทาจากไม้ปาร์ตเิ คิล
บอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน โต๊ะหนา
ไม่น้อยกว่า 25 มม. ขอบโต๊ะปิด
ด้วย PVC ขาโต๊ะเหล็ก พ่นสีดา
เก้าอี้ล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x90–102 ซม. ปรับ
ระดับสูงต่าได้ จานวน 2 ชุด ๆ ละ
8,500 บาท

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

-

12,800

-

-

-

18,500

-

-

-

7,000

-

-

-

5,500

-

-

-

75,000

-

-

-

52,000

-

-

-

17,000

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม.
เคลือบผิวด้วยพีวีซีหรือเมลามีน
กันน้า ทนความร้อนได้ มีที่วาง
ตัวเครื่องด้านล่าง เก้าอี้สาหรับ
คอมพิวเตอร์แบบมีล้อ มีพนักพิง มี
ที่วางแขน หุม้ หนัง ปรับระดับขึ้นลง
ได้ จานวน 95 ชุด ๆ ละ 5,000
บาท
- โต๊ะห้องประชุม โต๊ะพับขาเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 180x45x73
ซม. หน้าโต๊ะโฟเมก้า จานวน 50
ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

-

475,000

-

-

-

100,000

-

-

- โต๊ะ-เก้าอี้ทางานครู
ประกอบด้วย โต๊ะทางาน มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 140x60x77 ซม.
และ เก้าอี้สานักงานขนาดไม่น้อย
กว่า 62x69x99-109 ซม. ชนิด
ล้อเลื่อน 5 ขา ปรับระดับสูง - ต่า
ได้ จานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,000
บาท
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทางานครู ขนาด
โต๊ะไม่น้อยกว่า 138.1x66.9x75
ซม. ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า
57x59x91-103 ซม. จานวน 10
ชุด

-

16,000

-

-

-

92,000

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- โต๊ะเก้าอี้อ่านหนังสือห้องสมุด
ประกอบด้วย โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า
120x90x74 ซม. หน้าโต๊ะผลิต
จากไม้ปาติเคิลบอร์ด จานวน 1 ตัว
เก้าอี้ทาจากโพลีโพพิลีน ขนาดไม่
น้อยกว่า 50x53x83 ซม. ขนาด
หลังพิงไม่น้อยกว่า 440x320 ซม.
จานวน 6 ตัว จานวน 5 ชุด ๆ ละ
11,800 บาท

-

59,000

-

-

- โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 74.3x182.9x76.2
ซม.หน้าโต๊ะผลิตจาก HDPE
บริสุทธิ์ ยืดหยุ่นสูง มีปุ่มป้องกัน
การลื่น โครงสร้างเป็นเหล็กกล้า
เคลือบสีดว้ ยระบบ Power
Coated พ่นสารป้องกันสนิม มี
ห่วงล็อกขาโต๊ะ จานวน 20 ตัว ๆ
ละ 3,450 บาท

-

69,000

-

-

- โต๊ะพับหน้าพลาสติกสีขาว ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180x45x74 ซม.
จานวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท

-

30,000

-

-

- โต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย โต๊ะ
หมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 พร้อมโต๊ะ
ขาสิงห์ แกะลายดอกไม้ ปิดทอง
ร่องสี, โต๊ะกราบพระ หน้า 10 ขา
สิงห์ ลายดอกไม้ จานวน 1 ชุด

-

45,000

-

-

- โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะทาด้วยไม้สัก
ปิดทอง ลงลาย มีฐานรองโต๊ะหมู่ มี
โต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น 1 ชุด และ
จานวน 7 ชิ้น 1 ชุด มีแท่นกราบ
จานวน 2 ชุด

-

50,800

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- อาสนะ มีพนักพิง มีที่เสียบ
ตาลปัตร มีกล่องบรรจุ จานวน 10
ชุด
- เก้าอี้สแตนเลสกลม หน้าเม็ดข้าว
ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม. จานวน
200 ตัว ๆ ละ 750 บาท

-

28,530

-

-

-

150,000

-

-

- เก้าอี้ห้องประชุม เก้าอี้บุนวม ขา
เหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า
43.3x57x86 ซม. จานวน 300
ตัว ๆ ละ 600 บาท

-

180,000

-

-

- เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
85x59x100-103 จานวน 1 ตัว

-

4,500

-

-

- เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
58x65x103-110 ซม. จานวน
1- เก้
ตัวาอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
58x56x114-122 ซม. ชนิด
ล้อเลื่อน 5 ขา ปรับระดับสูง-ต่าได้
จานวน 1 ตัว
- แท่นบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า
49x49x117 ซม. โครงสร้าง
เป็นสแตนเลสผสมไม้ ฐานเป็น
กรอบสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า
20x40 มม. ดัดโค้งทั้ง 4 ด้าน
ส่วนกลางไม้ MDF ปิดผิวเคลือบยูริ
เทน เสากลางผลิตจากไม้ MDF ปิด
ผิวเคลือบยูริเทนมันเงา ขอบมุมมน
ทั้ง 4 ด้าน มีเสาสแตนเลสสี่เหลี่ยม
ดัดโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 26x26
มม. จานวน 2 เส้น ยึดทั้งสองด้าน
ของเสา จานวน 2 ชุด ๆ ละ
14,500 บาท

-

5,100

-

-

-

6,300

-

-

-

29,000

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- รถเข็นพื้นเหล็กพับได้ ขนาด
60x90x88 ซม. สามารถบรรทุก
น้าหนักได้สูงสุด 350 กก. จานวน
2 คัน ๆ ละ 3,050 บาท

-

6,100

-

-

- รถเข็นพื้นเหล็กพับได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 60x90x88 ซม. จานวน
1 ตัว
- ชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x30x157.8
ซม. จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 1,500
บาท
- ชั้นวางหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า
90x34x190 ซม. จานวน 2
ตัว ๆ ละ 3,200 บาท
- เครื่องโทรศัพท์ระบบสายเดีย่ ว
ปรับระดับเสียงได้ 3 ระดับ ปรับ
ระดับเสียงสนทนาได้ 6 ระดับ
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,500
บาท
- ฉากกั้น 3 พับ ขนาดไม่น้อยกว่า
130x180 ซม. จานวน 2 อัน ๆ
ละ 3,800 บาท
- บอร์ดไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า
2.40x2.25 ม. หนาไม่น้อยกว่า
0.50 เมตร พร้อมทาสี จานวน 15
อัน ๆ ละ 7,500 บาท
- แท้งค์น้าขนาด 2,000 ลิตร
พร้อมขาตัง้ แท้งค์สแตนเลส จานวน
1 ชุด

-

3,100

-

-

-

4,500

-

-

-

6,400

-

-

-

4,500

-

-

-

7,600

-

-

-

112,500

-

-

-

31,500

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล โต๊ะ
นักเรียน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x60 ซม. หน้าโต๊ะทาด้วย
ไม้อัด ทับด้วยโฟเมก้า ชั้นวาง
หนังสือบุไม้อัด ขาเหล็ก, เก้าอี้
นักเรียน 6 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
30x30x70 ซม. ทาด้วยไม้อัด ทับ
ด้วยโฟเมก้า ขาเหล็ก จานวน 30
ชุด ๆ ละ 7,000 บาท

-

210,000

-

-

- โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ขนาดโต๊ะไม่
น้อยกว่า 60x40x54 ซม.
ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า
35x30.2x30x54.5 ซม.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. โต๊ะเรียนและมอก. เก้าอี้เรียน
ทาด้วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE) โครงโต๊ะและ
เก้าอี้สีเทาเข้ม
จานวน 60 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 90,000 บาท,

-

616,500

-

-

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x40x67 ซม.
ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า
39x38x38x68.5 ซม. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.โต๊ะ
เรียน และมอก. เก้าอี้เรียน
ทาด้วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE)
โครงโต๊ะและเก้าอี้สีเทาเข้ม
จานวน 90 ชุด ๆ ละ 1,600 บาท
เป็นเงิน 144,000 บาท,
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x40x76 ซม.
ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า
40.5x46x40x78.5 ซม.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. โต๊ะเรียน
และมอก. เก้าอี้เรียน
ทาด้วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE)
โครงโต๊ะและเก้าอี้สีเทาเข้ม
จานวน 225 ชุด ๆ ละ 1,700
บาท เป็นเงิน 382,500 บาท
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ
มัธยม (มอก.) ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า
40x60x76 ซม. ขนาดเก้าอี้ไม่
น้อยกว่า 39x39.5x80 ซม.
จานวน 200 ชุด ๆ ละ 2,200
บาท
- เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
ประกอบด้วยชุดอุโมงค์และ
กระดานลื่นแบบวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 270x630x240 ซม. พร้อม
ติดตัง้ จานวน 1 ชุด
- สปริงโยกเยกไดโนเสาร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 42x140x55 ซม. ผลิต
จากพลาสติกโพลีเอธิลีน ที่นั่งทา
จากพลาสติกแผ่น สปริงทาจาก
เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 1 ซม. ฐานทาจากเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 20x20 ซม.
หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. พร้อมติดตัง้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

-

440,000

-

-

-

97,000

-

-

-

30,000

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- สปริงโยกเยกเอลิเกเตอร์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 42x140x55 ซม.
ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน ที่นั่ง
ทาจากพลาสติกแผ่น สปริงทาจาก
เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 1 ซม. ฐานทาจากเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 20x20 ซม.
หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. พร้อมติดตัง้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท

-

30,000

-

-

- สปริงโยกเยกปลาวาฬ ขนาดไม่
น้อยกว่า 75x94x100 ซม. ผลิต
จากพลาสติกโพลีเอธิลีน ที่นั่งทา
จากพลาสติกแผ่น สปริงทาจาก
เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 1 ซม. ฐานทาจากเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 20x20 ซม.
หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. พร้อมติดตัง้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท

-

18,000

-

-

- ม้ากระดก 4 ที่นั่ง สปริงคู่ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 300x40x89 ซม.
พร้อมติดตัง้ จานวน 2 ชุด ๆ ละ
17,000 บาท
- เครื่องเล่นเชือกปีนป่าย ผลิตจาก
เหล็กกลมขนาดใหญ่ ถักด้วยเชือก
ไนล่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 ด้าน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 195x195x190 ซม.
พร้อมติดตัง้ จานวน 2 ชุด ๆ ละ
16,000 บาท

-

34,000

-

-

-

32,000

-

-

- ชิงช้า 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
150x304x200 ซม. พร้อมติดตัง้
จานวน 1 ชุด

-

23,000

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุดเครื่องเล่นสนาม ชิงช้า
กระดานลื่น ผลิตจากพลาสติก
ทนทานแข็งแรง ประกอบด้วย
ชิงช้าพลาสติก 2 ที่นั่ง หอคอย
กระดานลื่น 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า
269x298x192 ซม. จานวน 1
ชุด
- รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
ตัน 6 ล้อ 150 แรงม้า ความยาว
ไม่น้อยกว่า 4.9 เมตร กระบะ
เหล็กหลังคาอลูมิเนียม เบาะนั่ง 3
แถว พร้อมผ้าใบกันสาด 3 ด้าน
จานวน 1 คัน
- เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้
ไม่น้อยกว่า 450 ลิตรต่อนาที
พร้อมติดตัง้ จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
11,000 บาท
- ปั๊มน้าอัตโนมัตแิ รงดันคงที่ ขนาด
250 วัตต์ พร้อมติดตัง้ จานวน 1
เครื่อง

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

-

45,500

-

-

-

1,375,000

-

-

-

44,000

-

-

-

18,500

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน
มีขนาดกาลังขยาย 100 วัตต์ ใช้
ไฟ 220 โวลท์
มีช่องเสียบไมค์ 3 ช่อง และมีช่อง
อินพุท 2 ช่อง เพื่อ
รองรับสัญญาณจากภายนอก 2
ช่อง มีช่องเสียบ USB,
วิทยุ FM พร้อมรีโมท ตูล้ าโพง
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
2 ทาง 1 คู่ ไมโครโฟนแบบไดนา
มิคพร้อมสาย 10 เมตร
1 ชุด และสายสัญญาณ AUX ยาว
10 เมตร 2 ชุด
พร้อมติดตัง้ เช็คระบบ จานวน 25
ชุด ๆ ละ 12,900 บาท
- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
450 วัตต์ มีช่องสาหรับเสียบ USB
เล่น MP3 พร้อมไมค์ลอยมือถือ 2
ตัว รองรับบลูทูธ จานวน 3 ตู้ ๆ ละ
14,700 บาท

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

-

322,500

-

-

-

44,100

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- เครื่องเสียงภายในห้องเรียน
พร้อมติดตัง้ ประกอบด้วย ลาโพง
ชนิด 2 Way พร้อมชุดแขวนผนัง,
เครื่องขยายและผสมสัญญาณเสียง
เครื่องขยายเสียงกาลังขับ 30 วัตต์
มีช่องสัญญาณขาเข้าของ
ไมโครโฟน 3 ช่อง มีช่องสัญญาณ
ขาเข้าของสัญญาณทั่วไป (AUX) 2
ช่อง มีช่องต่อสัญญาณขาออก
สาหรับการบันทึก (AUX OUT) ,
ไมโครโฟน Dynamic
Microphone (ชนิดสาย) พร้อม
สายสัญญาณ, ขาไมค์ตงั้ โต๊ะ, ตู้
สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง
จานวน 8 ชุด ๆ ละ 29,220 บาท

-

233,760

-

-

- เครื่องช่วยสอนสาหรับห้องเรียน
ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง
กาลังไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ ที่ 8
โอห์ม ใช้ไฟ 220 โวลต์ มีช่องเสียบ
ไมค์ 2 ช่อง และมีช่องอินพุตเพื่อ
รองรับ
สัญญาณภายนอก 1 ช่อง มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 27x7x18 ซม., ตู้
ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2
ทาง จานวน 1 คู่, ไมโครโฟนแบบ
ไดนามิคพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า
10 เมตร และชั้นวางเครื่องเสียง
พร้อมติดตัง้ และทดสอบระบบ
จานวน 63 ชุด ๆ ละ 11,000
บาท

-

693,000

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย เพาเวอร์แอมป์
250+250 วัตต์ เครื่องขยายเสียง
1 ตัว, สเตอริโอมิกเซอร์ 4 ช่อง
ผสมสัญญาณเสียง 1 ตัว, ตูล้ าโพง
15 นิ้ว 400 วัตต์ 2 ใบ, สาย
ลาโพง 10 เมตร 2 เส้น,
สายสัญญาณเสียง 1 เมตร 2 เส้น,
ไมโครโฟนสาหรับเครื่องเสียง 1 ตัว
จานวน 1 ชุด

-

35,000

-

-

- เครื่องเสียงเคลื่อนที่
ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง
100 W.RMS, ลาโพง ขนาดไม่
น้อยกว่า 2x8 นิ้ว, ไมโครโฟน แบบ
ไร้สาย 2 ตัว, มีขาตัง้ ไมค์ชนิดตัง้ พื้น
2 ตัว, มีช่องต่อ USB จานวน 1
ชุด
- เครื่องเสียงห้องประชุม พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย เครื่องควบคุมไมค์
ประชุม 1 เครื่อง, ไมค์ประชุม
สาหรับประธาน 1 ตัว, ไมค์ประชุม
สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม 15 ตัว,
เพาเวอร์มิกเซอร์ 6 ช่องสัญญาณ
เข้า 1 เครื่อง, ตูล้ าโพงขนาดไม่
น้อยกว่า 8 นิ้ว 2 ทาง 2 คู่, ไมค์
ลอยชนิด 2 ไมค์ถือ 1 ชุด, ชั้นวาง
เครื่องเสียง 1 ชุด

-

45,000

-

-

-

145,000

-

-

- วิทยุซีดี Bluetooth Stereo
ขนาดไม่น้อยกว่า 32x13.3x21.5
ซม. น้าหนักประมาณ 2 กก. (ไม่
รวมแบตเตอรี)่ จานวน 1 เครื่อง

-

3,500

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- เครื่องเล่น CD MP3 หูหวิ้ ลาโพง
Stereo กาลังขับ 50W ควบคุม
ด้วยรีโมทคอนโทรล จานวน 7
เครื่องๆ ละ 3,800 บาท

-

26,600

-

-

- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ประกอบด้วย
ตัวเครื่องแท่นชาร์ตแบตเตอรี่ 1
ก้อน เสายาว เหล็กพับ จานวน 10
เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท

-

120,000

-

-

- เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
3,500 ANSI Lumens จานวน 8
เครื่อง ๆ ละ 30,300 บาท
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
4,500 ANSI Lumens พร้อม
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว
จานวน 8 ชุด ๆ ละ 67,500 บาท

-

242,400

-

-

-

540,000

-

-

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
4,500 ANSI Lumens พร้อม
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว
และขาตัง้ เครื่องฉาย สาหรับใช้ใน
กิจกรรมหอประชุมใหญ่ จานวน 1
ชุด
- จอรับภาพแบบขาตัง้ เส้นทแยง
มุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จานวน 1
จอ
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 20,800 บาท

-

80,000

-

-

-

6,000

-

-

-

62,400

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อย
กว่า 1920x1080 พิกเซล ขนาด
จอภาพขั้นต่า 32 นิ้ว จานวน 1
เครื่อง
- โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080
พิกเซล ขนาดจอภาพขั้นต่า 55 นิ้ว
จานวน 24 เครื่อง ๆ ละ 26,500
-บาท
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

-

10,300

-

-

-

636,000

-

-

-

63,500

-

-

-

14,000

-

-

-

28,220

-

-

- เครื่องชั่งดิจิตอล ชั่งได้สูงสุด
600 gm อ่านค่าละเอียด 0.01
gm จานวน 1 เครื่อง
- ชุดการทดสอบสเปกตรัม มีกล่อง
เซนเซอร์แสง LDR ทดลองร่วมกับ
กล่องแสงพร้อมกรองสีม่วง คราม
น้าเงิน ส้ม แดง ขนาดไม่น้อยกว่า
40x55 ซม. จานวน 1 ชุด

-

17,500

-

-

-

5,800

-

-

- รถเข็นอาหาร รถเข็น 3 ชั้น
โครงตัวรถทาด้วยโลหะ มีล้อจ้านวน
4 ล้อ มีดา้ มจับเข็นเคลื่อนที่ได้
ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า
18x32x32 นิ้ว จานวน 2 ตัว ๆ
ละ 8,000 บาท

-

16,000

-

-

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2
ล้านพิกเซล จานวน 1 ตัว
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล
จานวน 1 ตัว
- แฟลชสาหรับกล้องถ่ายรูป คลื่น
ความถี่ 2.4 GHz จานวน 1 อัน
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- ชั้นคว่าถาดหลุมสแตนเลส ขนาด
ไม่น้อยกว่า 60x280x150 ซม.
จานวน 5 ชุด ๆ ละ 29,500 บาท

-

147,500

-

-

- ผ้าม่าน/ม่านปรับแสงชนิดใบ
กรองแสง พร้อมติดตัง้
ประกอบด้วย ผ้าม่านเวที (ห้อง
ประชุมใหญ่) ผ้าม่านหลุยส์หน้าเวที
ขนาด 6.92 x 2.36 เมตร 1 ชุด,
ม่านปรับแสง (ห้องเซิร์ฟเวอร์)
ขนาด 2.03 x 1.85 เมตร 1 ชุด
ขนาด 2.06 x 1.85 เมตร 1 ชุด,
ม่านปรับแสง (ห้องประชุม) ขนาด
1.73 x 2.40 เมตร 2 ชุด จานวน
- ม่านปรับแสงชนิดใบกรองแสง
สาหรับห้องประชุมและห้อง
ผู้บริหาร สานักการศึกษา จานวน
13 ชุด
- เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม เป็น
เครื่องแบบถังเดีย่ ว เปิดฝาบน มี
ระบบปั่นแห้งหรือหมาด จานวน 1
เครื
่อง่องซักผ้าฝาหน้า ขนาดไม่
- เครื

-

41,200

-

-

-

81,200

-

-

-

18,000

-

-

-

52,600

-

-

-

19,000

-

-

-

40,000

-

-

น้อยกว่า 15 กิโลกรัม จานวน 1
เครื
่องอหุงข้าวแก๊ส ขนาดไม่น้อย
- หม้
กว่า 10 ลิตร ระบบอัตโนมัติ
จานวน 2 ใบ ๆ ละ 9,500 บาท
- เครื่องผสมแป้งแบบตัง้ พื้น ขนาด
20 ลิตร อ่างผสมเป็นสแตนเลส
ไฟฟ้า 220V.-50Hz. กาลังไฟ
1100 วัตต์ ความเร็วในการหมุน
40-170 รอบ/นาทีน้าหนัก 83
กก. ขนาดไม่น้อยกว่า 54x49x78
ซม. จานวน 1 เครื่อง
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- เตาอบเบเกอรี่ 4 ถาดเหล็ก
ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า
128x90x122 ซม. ภายในไม่
น้อยกว่า 88x63x25 ซม. มีราง
จุดแก๊สด้านล่าง 5 ท่อ ด้านข้าง 2
ท่อ ให้ความร้อนด้วยแก๊สภายนอก
และภายใน ทาจากเหล็ก จานวน 1
เครื่อง
- เครื่องกรองน้า เครื่องกรองทา
จากสแตนเลส มีระบบแบควอชใน
ตัว เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. ยาว
60 ซม. ท่อน้าเข้าออก 1/2 นิ้ว
หนา 3 มม. มีจุกถ่ายสารหัว-ท้าย
บรรจุสารกรอง 7 ลิตร จานวน 4
ชุด ๆ ละ 15,000 บาท

-

30,000

-

-

-

60,000

-

-

- เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อม
ไฟฟ้ากระแสตรง มีกระแสเชื่อม
สูงสุด 160 แอมป์ ใช้ได้กับลวด
เชื่อมขนาด 0.26-3.2 มม. กาลัง
ไฟ 3.9 KVA จานวน 1 เครื่อง

-

12,900

-

-

- เครื่องเลื่อยปรับองศา ขนาด
ใบพัดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
กาลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,430 วัตต์
ความเร็วรอบตัวเปล่า 4,200 RPM
ความสามารถในการตัดสูงสุด ตัดที่
0 องศา:91x305 มม. ตัดที่ 45
องศา:91x215 มม. จานวน 1
เครื่อง

-

22,000

-

-
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ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- ปั๊มลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,300
วัตต์ มีถังเก็บลม 50 ลิตร ใช้ไฟฟ้า
220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ สาย
ลม 10 เมตร, ตัวต่อคอปเปอร์, กา
สี, แม็กซ์ลม จานวน 1 เครื่อง

-

14,900

-

-

- สว่านไฟฟ้า มีกาลังไฟ 800 วัตต์
หัวจับดอกไม่น้อยกว่า 26 มม. ใช้
เจาะคอนกรีต ไม้ และเหล็กได้
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง มีแรงดัน
น้า 130 บาร์ มอเตอร์ขนาด 7
กิโลวัตต์ ความเร็ว 3,400 รอบ/
นาที จานวน 1 เครื่อง

-

16,500

-

-

-

9,900

-

-

- กลองควอททอม ตัวกลองเป็นไม้
Maple ประกอบด้วย กลอง 5 ใบ
ขนาด 6x6.5 นิ้ว หนา 8 ชั้น 1
ใบ และหนา 6 ชั้น 1 ใบ,
10x9.5 นิ้ว หนา 6 ชั้น 1 ใบ,
12x11 นิ้ว หนา 6 ชั้น 1 ใบ ,
13x11.5 นิ้ว หนา 6 ชั้น 1 ใบ
จานวน 1 ชุด
- กลองสแนร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 14
นิ้ว ตัวกลองไม้ Maple หนา 6 ชั้น
สูง 12 นิ้ว ขอบกลอง Aluminum
High, Tension หมุดยึดกลอง 12
หลัก จานวน 1 ชุด

-

94,000

-

-

-

76,000

-

-

- เมลโลโฟน ตัวเครื่องทองเหลือง
ชุบเงิน ปากลาโพง 268.5 มม ท่อ
11.73 มม. ลูกสูบ 3 Piston
Valves จานวน 3 ตัว ๆ ละ
99,000 บาท

-

297,000

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- บาริโทน ตัวเครื่องทองเหลือง ชุบ
เงินปากลาโพง 254 มม. ท่อลม
14.50 มม. ลูกสูบ 3 Piston
Valves จานวน 3 ตัวๆ ละ
118,000 บาท
- ยูโฟเนียม ตัวเครื่องทองเหลือง
ชุบเงิน ปากลาโพง 280 มม. ท่อ
ลม 14.50 มม. ลูกสูบ 3 Piston
Valves ท่อลมเปลี่ยนสาหรับนั่ง
บรรเลง จานวน 3 ตัว ๆ ละ
128,000 บาท
- ทูบา ตัวเครื่องทองเหลืองชุบเงิน
ปากลาโพง 366 มม. ท่อลม
16.80 มม. ลูกสูบ 3 Piston
Valves จานวน 2 ตัว ๆ ละ
210,000 บาท
- ทูบา คีย์ BBb ลูกสูบ 3 ลูกสูบ
ตัวเครื่องเยลโลว์บราสชุบเงิน
จานวน 1 ตัว
- กลองเบส เส้นผ่าศูนย์กลาง 16
นิ้ว ตัวกลองไม้ Maple หนา 7 ชั้น
กว้าง 14 นิ้ว ขอบกลอง ไม้
Maple หนา 10 ชั้น หมุดยึดกลอง
Alminum Dic-cast 8 หลัก
จานวน 1 ใบ
- กลองเบส เส้นผ่าศูนย์กลาง 18
นิ้ว ตัวกลองไม้ Maple หนา 7 ชั้น
กว้าง 14 นิ้ว ขอบกลอง ไม้
Maple หนา 10 ชั้น หมุดยึดกลอง
Alminum Dic-cast 8 หลัก
จานวน 1 ใบ

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

-

354,000

-

-

-

384,000

-

-

-

420,000

-

-

-

270,000

-

-

-

57,000

-

-

-

59,000

-

-
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ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- ทรอมโบน ตัวเครื่อง ทองเหลือง
เคลือบแลกเกอร์ ปากลาโพง
ทองเหลืองชนิด Gold Brass
204.4 มม. ท่อลม 12.70 13.34 มม. ท่อสไลด์ดา้ นนอกและ
ด้านใน Nickel Silve จานวน 5
ตัว ๆ ละ 85,000 บาท

-

425,000

-

-

- ทรอมโบน คีย์บีแฟลต/เอฟ ท่อ
ลมขนาด M 12.7-13.34 มม.
ปากลาโพง 204.4 มม. โกลด์บราส
น้าหนักมาตรฐาน สไลด์ดา้ นนอก
เงินนิกเกิล สไลด์ดา้ นใน เงินนิกเกิล
เคลือบแลคเกอร์ทอง จานวน 1
เครื่อง
- คลาริเน็ต ตัวเครื่อง Grenadilla
คีย์ silver-plated nickel
Silver/Bochm 17 คีย์ 6 Rings
Barrel 65 มม. จานวน 5 ตัวๆ ละ
62,000 บาท

-

85,000

-

-

-

310,000

-

-

- คลาริเน็ต Barrel ขนาด 65 มม.
ตัวเครื่องทาด้วยไม้ Grenadilla
คีย์ชุบเงิน สายรัดลิ้นและฝาครอบ
ปากเป่าชุบเงิน จานวน 1 เครื่อง

-

62,000

-

-

- ทรัมเป็ต ตัวเครื่องทองเหลือง
ชนิด Yellow Brass ชุบเงิน, ปาก
ลาโพงทองเหลืองชนิด Gold Brass
123 มม. ,ท่อลม 11.65 มม.
ลูกสูบ 3 Piston Valves จานวน 5
ตัว ๆ ละ 44,000 บาท

-

220,000

-

-
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ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- ทรัมเป็ต ระดับเสียงบีแฟลต
น้าหนักปานกลาง ปากลาโพงโก
ลด์บราส 123 มม. ท่อลมขนาด
L11.73 มม. ตัวเครื่องทาด้วยเยล
โลว์บราส ชุบเงิน ปากเป่า 14B4
จ-านวน
1 แเครื
่อง ตัวเครื่อง
เทเนอร์
ซกโซโฟน
ทองเหลือง เคลือบแลคเกอร์ คีย์
Front F ปุ่มกดพลาสติกสีขาว
พร้อมที่รองนิ้วโป้งปรับระดับได้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 72,000 บาท

-

78,000

-

-

-

144,000

-

-

- อัลโตแซ็กโซโฟน ตัวเครื่อง
ทองเหลืองเคลือบแลกเกอร์ คีย์
Front F ปุ่มกดพลาสติกสีขาว
พร้อมที่รองนิ้วโป้งปรับระดับได้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 68,000 บาท

-

136,000

-

-

- ปิคโคโล ตัวเครื่อง ABS resin คีย์
/ ปากเป่า Nickel silver
(Silver-plated) จานวน 1 ตัว
- ปิคโคโล เฮดจ๊อยท์และตัวเครื่อง
ทาด้วยไม้เกรนาดิลล่า คีย์ทาด้วย
นิกเกิลซิลเวอร์ อีแมคคานิซึมแบบ
แยก จานวน 1 เครื่อง

-

43,000

-

-

-

54,000

-

-

- ฟลุต ตัวเครื่อง Nickel Silver
คีย์ Nickel Silver (Silver-plated)
/offset G/E Machanism
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 30,000 บาท

-

60,000

-

-

- ฟลุต ตัวเครื่องและปากเป่าทา
ด้วยโลหะเงิน ชุบเงิน เป็นเครื่อง
ดนตรีระดับเสียงโด จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 75,000 บาท

-

150,000

-

-
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ที่
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งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- โอโบ ตัวเครื่องทาด้วย ABS
Resin ระบบ Simplified
Conservatoire (semi-automatic
octave system) จานวน 1 เครื่อง

-

136,900

-

-

- บาซซูน 2 rollers 15 คีย์
ระบบกระเดือ่ งชุบเงิน ตัวเครื่องทา
จากไม้บอสเนียนเมเปิ้ลเคลือบแล็ก
เกอร์ จานวน 1 เครื่อง

-

380,000

-

-

- ฮอร์น วาล์ว 4 ลูกสูบแบบโรตารี่
ปากลาโพงขนาดกลาง ปากลาโพง
แบบ Fixed ท่อลม 12 มม.
กระบอกสูบเงินนิกเกิล วาล์วโร
เตอร์ แบบโซลิด ลีเวอร์แอคชั่น
แบบสตริง (ใช้สายเชื่อมโรตารี่วาล์ว
กับลิ่มนิ้ว) ผิวเคลือบแลคเกอร์ใส
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 165,000
บาท
- เมโลเดียน จานวน 32 คีย์ ระบบ
เสียงโซปราโน จานวน 20 ตัว ๆ
ละ 1,600 บาท
- ฆ้องวงใหญ่ ประกอบด้วย ร้าน
ฆ้องแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง
จานวน 1 ร้าน และลูกฆ้อง เป็น
ฆ้องลงหินหล่อ จานวน 1 ชุด

-

330,000

-

-

-

32,000

-

-

-

28,500

-

-

- ฆ้องวงเล็ก ประกอบด้วย ร้าน
ฆ้องแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง
จานวน 1 ร้าน และลูกฆ้อง เป็น
ฆ้องลงหินหล่อ จานวน 1 ชุด

-

28,500

-

-
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งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- ระนาดเอก ประกอบด้วย ราง
ระนาดเอก แกะสลักลายลงรักปิด
ทองจานวน 1 ราง และผืนระนาด
เอก เป็นไม้ชิงชันคัดพิเศษ จานวน
1 ผืน จานวน 1 ชุด
- ระนาดทุ้ม ประกอบด้วย ราง
ระนาดทุ้ม แกะสลักลายลงรักปิด
ทอง จานวน 1 ราง และผืนระนาด
ทุ้ม เป็นไม้ไผ่บงคัดพิเศษ จานวน 1
ผืน จานวน 1 ชุด
- ชุดนาฏศิลป์ ประกอบด้วย บอดี้
สูทติดเพชร, เกาะอกติดเพชร,
กระโปรงซีฟองสองชั้น, จีบหน้านาง,
สไบจีบใหญ่, สไบผ้าไหม, ปิ่นปักผม
, สังวาลย์ชุดใหญ่, สร้อยคอต่างหู,
ดอกไม้มาลัยซีก, วิกผม อย่างละ 8
ชิ้น จานวน 1 ชุด

-

52,000

-

-

-

44,000

-

-

-

60,000

-

-

- ชุดนาฏศิลป์ไทย ร.5 ผู้หญิง
ประกอบด้วย เสื้อลูกไม้แขนยาว,
โจงกระเบนสาเร็จรูป, ผ้าพาดบ่า,
ชุดไทยพระราชทาน, เสื้อเย็บจาก
ผ้าโทเร, โจงกระเบนสาเร็จรูป, ผ้า
ฝ้ายทอมือสไบอีสาน, ผ้าถุงเซิ้งต่อ
เชิง, สร้อยคอมุกระย้า, ต่างหูมุก
แบบหนีบ, เข็มขัดมุก, สร้อยคอเซิ้ง
พร้อมต่างหู, เข็มขัดเซิ้งสีเงิน , อุบะ
ห้อยผมปออ้าย อย่างละ 10 ชิ้น
และเสื้อเกาะอกผ้ามัน 20 ตัว
จานวน 1 ชุด

-

60,500

-

-
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่
1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือ
ดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.7 GHz จานวนไม่น้อยกว่า 1
หน่วย, หน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) รองรับการประมวลผลแบบ
64 bit มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 11
MB, มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB, สนับสนุน
การทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID
(Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS
หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ
ชนิด Solid State Drive หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
200 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2
หน่วย, มี DVD-ROM หรือดีกว่า
แบบติดตัง้ ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จานวน 1
หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2
ช่อง, มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน
1 หน่วย, มี Power Supply แบบ
Redundant หรือ Hot Swap

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

76

130,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน จานวน 149
ชุด ๆ ละ 22,300 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 5 ชุด ๆ ละ
19,800 บาท
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ
4,300 บาท
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน 24 เครื่อง ๆ ละ 9,000
บาท
- เครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

-

3,322,700

-

-

-

99,000

-

-

-

34,400

-

-

-

216,000

-

-

-

31,600

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด NET work
แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

-

23,700

-

-

- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
จานวน 14 เครื่อง ๆ ละ 13,000
บาท
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
จานวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1 จานวน
30 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท

-

182,000

-

-

-

37,000

-

-

-

171,000

-

-

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 2 จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท

-

46,000

-

-

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000
บาท
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3
Switch) ขนาด 24 ช่อง จานวน 1
เครื่อง

-

42,000

-

-

-

130,000

-

-

78

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- ป้ายประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดติดตัง้ ภายนอก
อาคาร พร้อมอุปกรณ์และติดตัง้
ประกอบด้วย จอแสดงผลชนิด LED
Full Color Display Outdoor
ขนาดจอ LED Screen : 2048*
3072 มม., ชุดคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ควบคุมระบบ อุปกรณ์
สาหรับสารองไฟฟ้า UPS และชุด
อุปกรณ์สาหรับรับ-ส่งสัญญาณภาพ,
ค่าติดตัง้ ค่าโครงสร้างระบบไฟฟ้า
แบบเสาเดียว และระบบ
สายสัญญาณ, ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้า
สาหรับควบคุมและระบบสายฟ้า
และสายสัญญาณ (ระยะไม่เกิน 50
เมตร) จานวน 1 ชุด

-

975,900

-

-

- จอ LED Outdoor Display
ประกอบด้วย จอแสดงผลชนิด LED
Full Color Display Outdoor
ระดับ P8 ขนาดจอ LED Screen :
2048 x 3072 มม., ชุด
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบคุม
ระบบชุดคอมพิวเตอรสาหรับ
ควบคุม พรอมโปรแกรมควบคุม
อุปกรณสารองไฟฟา และชุดอุป
กรณสาหรับ รับ-สงสัญญาณภาพ,
คาติดตัง้ ระบบไฟฟา และระบบ
สายสัญญาณ, ตูควบคุมระบบไฟฟา
สาหรับควบคุมและระบบไฟฟ
าและสายสัญญาณ (ระยะ 50
เมตร) จานวน 1 ชุด

-

960,900

-

-

79

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ระบบอินเตอร์เน็ต อาคารประถม
ประกอบด้วย อุปกรณ์หลักสาหรับ
ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (CloudCoreController)
ชนิด 36 หน่วยประมวลผล พร้อม
ช่องเสียบอุปกรณ์สาหรับสายใย
แก้วนาแสง อย่างน้อย 4 ช่อง 1
เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch
Managed) ขนาด 10 ช่อง 3
เครื่อง, อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point)
แบบที่ 2 3 ตัว, อุปกรณ์สารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA 3 เครื่อง, ตู้
สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ตู้ wall rack 6U ลึก
60 ซม. 3 ตู,้ ชั้นวางภายในตู้
สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 3 ชั้น, งานติดตัง้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 2 3 จุด
จานวน 1 ระบบ

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

80

229,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- ระบบอินเตอร์เน็ต อาคารอนุบาล
ประกอบด้วย อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 10 ช่อง พร้อม
ช่องเสียบตัวแปลงสัญญาณสายใย
แก้วนาแสง แบบ SFP 1 เครื่อง,
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch Managed)
ขนาด 10 ช่อง 1 เครื่อง, อุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 2 1 ตัว, อุปกรณ์
สารองไฟขนาด 800 VA 1 เครื่อง,
ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตู้ wall
rack 6U ลึก 60 cm 1 ตู,้ ชั้นวาง
ภายในตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 ชั้น,
งานติดตัง้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 1
จุด จานวน 1 ระบบ

-

81,200

-

-

- กล้องวงจรปิด ประกอบด้วย
กล้อง 16 ตัว, เครื่องบันทึก 1
เครื่อง, ทีวี 1 เครื่อง พร้อมติดตัง้
จานวน 1 ชุด

-

250,000

-

-

81

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม
ติดตัง้ จานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
- กล้อง infared ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จานวน 16
ตัว
- เครื่องบันทึกภาพสาหรับ 16
กล้อง จานวน 1 เครื่อง
- Hard Disk ความจุไม่น้อยกว่า
10 TB จานวน 1 ตัว
- ทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง
- ระบบสายสัญญาณพร้อมติดตัง้

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

82

520,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่
1 จานวน 1 Set
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1
Set
- ซอฟแวร์บริหารจัดการภาพและ
บันทึก จานวน 28 Set
- ฮาร์ดดิส For CCTV ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 TB จานวน 4 ลูก
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ จานวน
26 ชุด
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบปรับมุมมอง แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด
- เครื่องสารองไฟ 1 KVA จานวน 2
เครื่อง
- LED TV Monitor จานวน 1
เครื่อง
- เสาเหล็กยึดจับกล้องวงจรปิด
จานวน 10 ชุด
พร้อมติดตัง้ และทดสอบระบบ

-

1,983,000

-

-

- กระดานไร้ฝุ่น
ผิวหน้าเป็นแผ่นเหล็ก สีเขียวด้าน มี
เส้นในตัว ขนาดกระดานไม่น้อยกว่า
1.20x4.80 เมตร จานวน 2
อัน ๆ ละ 34,500 บาท

-

69,000

-

-

83

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

2 พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อจัดการ 1. เพื่อพัฒนาระบบไอซีที
เรียนรู้
เพือ่ การเรียนรู้ของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
- งานเดินสาย LAN พร้อม
อุปกรณ์ประกอบท่อ
- เต้ารับสายแลน
- รางแบนสาหรับเก็บสายไฟ
- ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

-

3 จัดกิจกรรมบริการสารสนเทศ ๑. จัดหาสื่อเทคโนโลยี
ให้กับนักเรียน
สารสนเทศในการบริการ
(เงินรายได้สถานศึกษา)
นักเรียน
๒. เพื่อจัดกิจกรรม บริการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนนักเรียน
ทั้งหมดประจาปีการศึกษา ใช้
ระบบสารสนเทศในการสืบค้น
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยในการสืบค้น
ข้อมูลที่เอื้อต่อการเรียนรู้

-

170,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
-

- 1. สถานศึกษามีสื่อ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่เหมาะสม
ต่อการจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

84

200,000

200,000

200,000 ๑. โรงเรียนมีสื่อ
โรงเรียนเทศบาล 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริการนักเรียน
ได้อย่างทั่วถึง
๒. นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูล
สารสนเทศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

4 จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การ 1. เพื่อให้ห้องสนับสนุนการ
เรียนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีวัสดุ
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ครุภณ
ั ฑ์ที่เพียงพออยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาดสวยงาม
2. เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพรักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ห้องเรียน ห้องพิเศษ และ
ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ได้รับวัสดุ ครุภัณฑ์ตาม
ความจาเป็นที่ต้องใช้ในการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรต่างๆ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน

-

5 จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนสื่อออนไลน์
วิทยาศาสตร์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูและนักเรียนได้ใช้
ห้องเรียนสื่อออนไลน์
วิทยาศาสตร์ทุกคน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนมีห้องเรียน
สื่อออนไลน์วิทยาศาสตร์เพื่อ
ค้นคว้าโดยตรงและเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง

-

๑. เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ให้มีความรู้และสามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้เข้าถึงเนื้อหาวิชา
และมีแหล่งค้นคว้า ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนมากขึ้น
๓. เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลแหล่งค้นคว้า
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2,501,425

2,501,425

500,000

500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,501,425 1. โรงเรียนมีสื่อและ โรงเรียนเทศบาล 1
วัสดุ อุปกรณ์ในการ
สนับสนุนการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายในการ
ยกระดับคุณภาพ
รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทางปฏิรูป
500,000 โรงเรียนมีห้องเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล 1
สามารถใช้สื่อ
ออนไลน์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

6 จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนสื่อออนไลน์
คณิตศาสตร์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ให้มีความรู้และสามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้เข้าถึงเนื้อหาวิชา
และมีแหล่งค้นคว้า ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนมากขึ้น
๓. เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลแหล่งค้นคว้า
7 พัฒนาระบบการบริหาร
๑. เพื่อจัดหาสื่อ วัสดุในการ
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ จัดระบบบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประเทศ เพื่อสู่ประเทศไทย ๔.๐
ไทย ๔.๐
๒. เพื่อความสะดวกและ
(เงินรายได้สถานศึกษา)
รวดเร็วในการบริหาร
สถานศึกษาและการบริการ
นักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูและนักเรียนได้ใช้
ห้องเรียนสื่อออนไลน์
คณิตศาสตร์ทุกคน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนมีห้องเรียน
สื่อออนไลน์คณิตศาสตร์เพื่อ
ค้นคว้าโดยตรงและเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง

-

500,000

500,000

500,000 โรงเรียนมีห้องเรียนที่
สามารถใช้สื่อ
ออนไลน์ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูและนักเรียนใช้ระบบการ
บริหารการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
สถานศึกษา ร้อยละ ๙๐
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สถานศึกษาจัดหาสื่อ วัสดุใน
การจัดระบบบริหาร
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่
สะดวกและรวดเร็วในการ
บริหารสถานศึกษาและ

-

450,000

450,000

450,000 ๑. สถานศึกษามีสื่อ โรงเรียนเทศบาล 1
วัสดุในการจัดระบบ
บริหารสถานศึกษา
เพื่อสู่ประเทศไทย ๔.๐
๒. เพิ่มความสะดวก
และรวดเร็วในการ
บริหารสถานศึกษา
และการบริการนักเรียน
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โรงเรียนเทศบาล 1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

8 ติดตั้งระบบดูแลนักเรียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

9 พัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active
Learning
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์
ในการวางระบบควบคุมและ
ติดตามการมาเรียนของ
นักเรียน
๒. เพื่ออานวยความสะดวก
และบริการครูและนักเรียนใน
การมาเรียนและกลับของ
นักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูและนักเรียนใช้ระบบ
ติดตามการมาและการกลับ
ของนักเรียนทุกคน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีระบบระบบ
ควบคุมและติดตามการมา
เรียนของนักเรียนเพื่ออานวย
ความสะดวกและบริการครู
และนักเรียน
๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการ ๑. ผู้เรียนมีสื่อนวัตกรรมและ
สอนด้วยกระบวนการจัดการ ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เรียนรู้แบบ Active Learning
๒. เพื่อสร้างห้องต้นแบบแห่ง ๒. โรงเรียนมีห้องต้นแบบ
การเรียนรู้ เพื่อใช้ในการ
แห่งการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงตามแนวทาง
Active Learning

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

400,000

400,000

-

987,025

987,025
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

400,000 ๑. สถานศึกษามีวัสดุ โรงเรียนเทศบาล 1
และอุปกรณ์ในการ
วางระบบควบคุมและ
ติดตามการมาเรียน
ของนักเรียน
๒. เพิ่มความสะดวก
และบริการครูและ
นักเรียนในการมา
เรียนและกลับของ
นักเรียน
987,025 ๑. นักเรียนมีทักษะ มี โรงเรียนเทศบาล 3
ความรู้ด้วย
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ แบบ
Active Learning
๒. โรงเรียนมีห้อง
ต้นแบบการเรียนรู้เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้
กระบวนการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง
ตามแนวทาง แบบ
Active Learning

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

10 ส่งเสริมทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ
ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ
สะอาด สวยงาม
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการ
ระดมงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการ
จัดการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับอนุบาล และ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาทุก
คน ร้อยละ 90 เข้าร่วม
โครงการฯ
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนมี
ทรัพยากร และ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

88

300,000

500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

500,000 1. สถานศึกษามี
โรงเรียนเทศบาล 6
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน
ห้องสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
วัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพออยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด
สวยงาม
2. สถานศึกษามีการ
ระดมงบ ประมาณ
และทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษา
3. สถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการจัด

5.5 กลยุทธ์การพัฒนาสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
5 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็ง เรียน 5 ให้ใช้งานได้ดี มีสภาพ
เสียงสามัคคี )
เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 5 ดังนี้
- งานทาสีภายนอก ภายใน
จานวน 1 หลัง
- งานปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูและหน้าต่าง
- งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่าง และพัดลม
- งานปรับปรุงซ่อมแซม
เหล็กม้วน 2 ชุด
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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4,900,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
-

- อาคารเรียน 5 อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี มี
สภาพเอื้อต่อการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
7 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็ง เรียน 7 ให้ใช้งานได้ดี มี
เสียงสามัคคี )
สภาพที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 7 รายละเอียด ดังนี้
- งานเปลี่ยนหลังคา
- งานซ่อมแซมประตู หน้าต่าง
- งานซ่อมแซมระบบไฟส่อง
สว่าง พัดลม
- งานซ่อมแซม ฝ้าเพดาน
- งานทาสีภายนอก ภายใน
- งานซ่อมแซมประตูเหล็ก
ม้วน
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

2,000,000

-

- อาคารเรียน 7 อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี มี
สภาพเอื้อต่อการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

3 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส เพื่อความสะดวกแก่นักเรียน
ฟัลท์คอนกรีต บริเวณโรงเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี )

งานก่อสร้างถนนแอสฟัลติ
กคอนกรีต รายละเอียด ดังนี้
- งาน TACK COAT
- งานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
- งานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ต่างระดับ
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

453,000

-

- นักเรียน ครู และผู้มา ฝ่ายกิจการ
ติดต่อราชการมีความ โรงเรียน,
สะดวกในการสัญจร โรงเรียนเทศบาล
ภายในโรงเรียน
1

89

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

4 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า
เพื่อปรับปรุงห้องน้ากลางแจ้ง
กลางแจ้งหลังอาคารเรียน 2, ของโรงเรียนเทศบาล 1 ให้มี
ห้องน้ากลางแจ้งระหว่าง
สภาพดีพร้อมใช้งาน
อาคารเรียน 2 กับอาคาร
เรียน 5 และห้องน้าอาคาร
เรียน 4 ชั้น 1
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี)

ปรับปรุงซ่อมแซม
- ห้องน้าชาย-หญิงกลางแจ้ง
หลังอาคารเรียน 2
- ห้องน้าชาย-หญิง กลางแจ้ง
ระหว่างอาคารเรียน 2 กับ
อาคารเรียน 5
- ห้องน้าชาย-หญิง อาคาร
เรียน 4 ชั้น 1
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

5 การจัดหาที่ดินเพิ่มเติมสาหรับ เพื่อจัดซื้อที่ดินสาหรับสร้าง
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
อาคารเรียนรองรับจานวน
หาดใหญ่)
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

จัดซื้อที่ดินจานวน 2 ไร่ 2 งาน

-
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300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
-

60,000,000 60,000,000

- ห้องน้ากลางแจ้งของ
โรงเรียนเทศบาล 1
ได้รับการปรับปรุงให้มี
สภาพดีพร้อมใช้งาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
1

- โรงเรียนเทศบาล 2 มี ฝ่ายกิจการ
ที่ดินสาหรับการ
โรงเรียน,
ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล
เพิ่มเติม เพื่อรองรับ
2
จานวนนักเรียนที่เข้า
มาในอนาคต

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6 ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 4 เพื่อปรับปรุงให้หลังคาอยู่ใน
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
สภาพที่ใช้งานได้
หาดใหญ่)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- งานรื้อถอนหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิม
- งานติดตั้งหลังคา Metal
Sheet พร้อมฉนวนกันความ
ร้อน
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้น
4 ที่ชารุด
- งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ชั้น 4 ที่ชารุด
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

590,200

-

- สภาพหลังคาอาคารมี
ความแข็งแรงและมี
ความคงทน ป้องกัน
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อ
บุคลากรและทรัพย์สิน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด

7 ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
หาดใหญ่)

เพื่อก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น ให้ ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น
เป็นแหล่งเรียนรู้ มีห้องน้า
- ชั้นล่างเปิดโล่ง , บันได
เพียงพอและมีสุขอนามัยที่ดี - ชั้น 2, 3 (ห้องน้า)
- ชั้น 4 (ห้องอเนกประสงค์ )
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

6,345,900

-

- โรงเรียนมีอาคารใหม่ ฝ่ายกิจการ
มีห้องน้าที่เพียงพอ
โรงเรียน,
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ โรงเรียนเทศบาล
นักเรียน
2

8 ปรับปรุงพื้นที่ส่วน
รับประทานอาหาร ใต้อาคาร
อเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
หาดใหญ่)

เพื่อปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร - งานทาพื้น คสล. และบุ
สาหรับประกอบอาหารให้ถูก กระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น
สุขลักษณะ และสร้าง
- งานติดตั้งโครงหลังคา
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
พร้อมหลังคา Metal Sheet
ความพึงพอใจของนักเรียน
- งานปรับปรุงพื้นที่รอบนอก
และผู้ปกครอง
โดยทาพื้น คสล. และบุ
กระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

731,500

-

- โรงอาหารได้รับการ
ปรับปรุง ทาให้มี
สถานประกอบอาหาร
ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
สร้างสภาพแวดล้อม
ที่สะอาดปลอดภัย
เพื่อให้ผู้ปกครองเกิด
ความมั่นใจ และพึง
พอใจ
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ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
2

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
2

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

9 ปรับปรุงห้องน้าอาคารเรียน 1 เพื่อปรับปรุงห้องน้าให้มี
และ 3 บริเวณชั้น 1,2,3,4 จานวนเพียงพอและถูก
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
สุขลักษณะ
หาดใหญ่)

10 ปรับปรุงห้องน้าอาคารเรียน 4 เพื่อปรับปรุงห้องน้าให้มี
บริเวณชั้น 2,3,4
ความปลอดภัย สามารถใช้
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
งานได้และถูกสุขลักษณะ
หาดใหญ่)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- งานปรับปรุงท่อน้าทิ้ง ท่อ
น้าใช้
- งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์
- งานปูกระเบื้องพื้น
- งานปูกระเบื้องผนังบางส่วน
- งานเปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อม
โครงเคร่า
- งานทาสี
- งานติดตั้งระบบบาบัดน้า
เสียเพิ่มเติม
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)
- งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง
ใหม่
- งานปรับปรุงระบบท่อน้าทิ้ง
ท่อน้าใช้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
- งานเปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อม
โครงเคร่า
- งานซ่อมระบบไฟฟ้า
- งานทาสี
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

2,088,600

-

- ห้องน้าได้รับการ
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี
นักเรียนมีสุขอนามัย
ที่ดี สภาพแวดล้อม
สะอาด เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้เรียน บุคลากร
และผู้ปกครอง

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
2

-

856,200

-

- ห้องน้าได้รับการ
ปรับปรุง นักเรียนได้
ใช้ห้องน้าที่ถูก
สุขลักษณะ

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
2
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

11 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 3 เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
และ 3 ให้มีความปลอดภัย
หาดใหญ่)
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- งานซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานปรับปรุงพื้นบันได
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

570,000

-

12 ปรับปรุงอาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
หาดใหญ่)

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมให้
หลังคา ฝ้าเพดาน ระบบไฟ
และบันไดสามารถใช้งานได้

- งานทาระบบกันซึมพื้น คสล.
- งานซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานปรับปรุงพื้นบันได
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

514,800

-

13 ปรับปรุงโรงครัว
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
หาดใหญ่)

ปรับปรุงโรงครัวให้ถูก
สุขลักษณะและใช้งานได้
อย่างปลอดภัย

- ปรับพื้นรอบโรงครัว
- ก่อสร้างโครงเหล็กและมุง
หลังคา Metal Sheet
- ปรับปรุงพื้นที่อาคาร
- ระบบบาบัดน้าเสีย
- งานครุภัณฑ์
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

1,504,000

-
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- อาคารเรียน 1 และ 3
ได้รับการปรับปรุงให้
สภาพแวดล้อมในการ
เรียนให้มีความ
ปลอดภัย ไม่เกิด
อันตรายต่อนักเรียน
นได
- ขณะขึ
หลังคา้นฝ้ลงบั
าเพดาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
2

ฝ่ายกิจการ
ระบบไฟและบันได
โรงเรียน,
ได้รับการปรับปรุงและ โรงเรียนเทศบาล
แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ 2
ใช้งานได้ดี

- โรงครัวมีความสะอาด ฝ่ายกิจการ
และถูกสุขลักษณะ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
2

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

14 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล๊อคเดิม ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเพื่อให้
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
เกิดความปลอดภัยในบริเวณ
หาดใหญ่)
โรงเรียน

- งานปิดช่องอิฐบล๊อค และ
เสริมความสูงรั้ว
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

96,000

-

- โรงเรียนมีรั้วรอบที่สูง ฝ่ายกิจการ
พื้นที่ในโรงเรียนมี
โรงเรียน,
ความปลอดภัยต่อ
โรงเรียนเทศบาล
นักเรียน
2

15 ปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
หาดใหญ่)

1. ปรับปรุงห้องประชุม
เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อ
การจัดกิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทางาน
ได้ดีและมีความปลอดภัย

- งานปูกระเบื้องพื้น
กระเบื้องแกรนิต
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- งานทาสีฝ้าเพดาน
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- งานติดตั้งประตูบานเฟี้ยม
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

518,400

-

- มีห้องประชุมที่ได้รับ
มาตรฐาน เหมาะแก่
การทากิจกรรมต่างๆ
และมีความปลอดภัย

16 ปรับปรุงระบบระบายน้า
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
หาดใหญ่)

เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้า
ในโรงเรียนเทศบาล 2

- งานรื้อสิ่งปฏิกูลทั้งหมดใน
รางระบายน้าเดิม พร้อมขนทิ้ง
- งานฝาคูระบายน้า
- งานวางท่อระบายน้า และ
บ่อพัก
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

762,000

-

- ระบบระบายน้าได้รับ ฝ่ายกิจการ
การปรับปรุงให้
โรงเรียน,
ระบายน้าได้ดี
โรงเรียนเทศบาล
2

17 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า
เพื่อปรับปรุงห้องน้าเดิมที่มี
อาคารเรียน 2, 4 และ 5
ความชารุดให้สามารถกลับมา
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลอง ใช้งานได้ดีดังเดิม
เรียน)

- งานรื้อถอนห้องน้าเดิม
ชาย-หญิง
- งานปรับปรุงและซ่อมแซม
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

600,000

-

- โรงเรียนมีห้องน้าที่มี ฝ่ายกิจการ
มาตรฐานและถูก
โรงเรียน,
สุขอนามัยเพื่อรองรับ โรงเรียนเทศบาล
จานวนนักเรียน
4
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ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
2

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

18 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (วัด สภาพแวดล้อมภายใน
คลองเรียน)
โรงเรียนให้สวยงาม

- งานรื้อถอน
- งานปรับปรุงพร้อมตกแต่ง
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

2,325,000

-

- สนามเด็กเล่นอนุบาล ฝ่ายกิจการ
สนามหน้าอาคาร
โรงเรียน,
อเนกประสงค์ พื้นที่ โรงเรียนเทศบาล
หลังอาคารเรียน 3
4
สนามหน้าหน้าเวที
ลานกิจกรรม

19 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

- งานรื้อพื้นเดิมและปูพื้น
ยางสังเคราะห์ (สนามเด็กเล่น
อนุบาล และสนามหน้าเวที
ลานกิจกรรม)
- งานรื้อพื้นเดิมและปู
กระเบื้องใหม่ (หน้าอาคาร
อเนกประสงค์ )
- งานก่อสร้างห้องเก็บของ
(หลังอาคารเรียน 3)
- งานรื้อหลังคาเดิมและ
ติดตั้งหลังคา Metal Sheet
(โรงอาหารเล็ก )
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

1,673,300

-

20 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลอง อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 2
เรียน)
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

407,000

-

- 1. สนามเด็กเล่น
อนุบาล สนามหน้า
อาคารสนามหน้า
อาคารอเนกประสงค์
และโรงอาหารเล็ก
ได้รับการปรับปรุงให้
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
และปลอดภัยต่อ
สวัสดิภาพของนักเรียน
ครู และผู้ปกครอง
2. พื้นที่หลังอาคาร
เรียน 3 ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นห้อง
เก็บของที่เป็นระบบ
- และปลอดภั
ระบบไฟฟ้าได้ย รับการ

1. เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น
อนุบาล สนามหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ และโรงอาหาร
เล็ก ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และ
ปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของ
นักเรียน ครู และผู้ปกครอง
2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่หลัง
อาคารเรียน 3 ให้เป็นห้อง
เก็บของที่เป็นระบบและ
ปลอดภัย
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ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
4

ฝ่ายกิจการ
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี โรงเรียน,
มีความปลอดภัยต่อ โรงเรียนเทศบาล
ผู้ใช้งาน
4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

21 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัด
หาดใหญ่)

22 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัด
หาดใหญ่)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า
โรงเรียนขัดข้องและลัดวงจร ภายในโรงเรียนเทศบาล 5
2. เพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในสานักงาน
และในห้องเรียน
3. เพื่อเป็นการป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
นัเพืก่อเรีสร้ยนางอาคารเรี
ครู บุคลากรและ
ยนหลังใหม่ รื้อถอนอาคารเดิม ก่อสร้าง
รองรับนักเรียน
อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น งาน
ตกแต่งภายใน (รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

-

488,400

-

-

25,370,000

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- 1. ระบบไฟฟ้าของ
โรงเรียนได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงจน
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
2. เกิดความปลอดภัย
ต่อสวัสดิภาพของ
นักเรียน ครู บุคลากร
กครอง
- และผู
โรงเรีย้ปนมี
อาคารเรียน

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
5

ฝ่ายกิจการ
หลังใหม่ เพื่อรองรับ โรงเรียน,
นักเรียนและจัดการ โรงเรียนเทศบาล
เรียนการสอนได้อย่าง 5
มีประสิทธิภาพ

23 ค่าปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นหลังคา เพื่อเปลี่ยนแผ่นหลังคาเมทัล
เมทัลชีต พร้อมอุปกรณ์
ชีตที่ชารุด เสียหาย
อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียน
เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน )

รื้อถอนหลังคาของเก่าและ
เปลี่ยนแผ่นหลังคาเมทัลชีต
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

890,000

-

- โรงเรียนเทศบาล 6
จัดการเรียนการสอน
ในอาคารเรียนอนุบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
6

24 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
ดาดฟ้า โรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน )

รื้อถอนหลังคาทางเดิน ปรับ
พื้นที่ งานก่อสร้างอาคาร
รวมกันสาด-ดาดฟ้า รวมงาน
ตกแต่งสถาปัตยกรรม และ
งานระบบไฟฟ้า -ประปาสุขาภิบาล (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

42,812,000

-

- โรงเรียนมีอาคารเรียน
หลังใหม่ เพื่อรองรับ
นักเรียน มีห้องเรียน
พิเศษเพียงพอ และ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
โรงเรียนเทศบาล
6

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลัง
ใหม่ ในการรองรับนักเรียน
เพิ่มขึ้นทุกปี
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

25 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เพื่อให้มีสถานที่ที่เหมาะสม
เด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะ
และเพียงพอในการบริการ
มุสลิม (สถานี 2)

ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น
ใต้ถุนโล่ง จานวน 1 หลัง
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

2,500,000

-

26 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
อัฒจันทร์ด้านทิศใต้ สนาม
กีฬากลาง จิระนคร

ปรับปรุงอัฒจันทร์ด้านทิศใต้
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

2,760,000

-

- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม
- งานทรายหยาบบดอัดแน่น
- งานพลาสติกกันชื้น
- งานคอนกรีต , เหล็กเสริม
และทาผิวขัดหยาบ
- งานรอยต่อคอนกรีต
- งานผนังก่ออิฐ
- งานระบบท่อน้าเดิม
- งานระบบไฟฟ้าเดิม
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

402,000

-

27 ปรับปรุงพื้นคอนกรีต
ด้านหน้าอัฒจันทร์ประธาน

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างอัฒจันทร์ด้านทิศใต้
เพื่อความปลอดภัยในการ
ให้บริการประชาชน
เพื่อปรับปรุงพื้นคอนกรีต
ด้านหน้าอัฒจันทร์ประธาน
สนามกีฬาจิระนคร เพื่อความ
ปลอดภัยในการให้บริการ
ประชาชน
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานที่จัดการศึกษาที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการพัฒนาเด็กเล็ก
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนที่มารับการ
บริการได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายการศึกษา
นอกโรงเรียนฯ,
ศพด.มัสยิดหมัด
ยาเม๊าะมุสลิม
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

- ประชาชนที่มารับการ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
บริการได้รับความ
และเยาวชน
สะดวกปลอดภัย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

28 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟุต
ซอล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
เพื่อความปลอดภัยในการ
ให้บริการประชาชน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- งานรื้อถอนอาคารห้องน้า
เดิม, ปรับพื้นที่พร้อมขนย้าย
- งานเทพื้นคอนกรีต พร้อม
ทรายปรับระดับ
- งานคันทางเท้า ค.ส.ล.
- งานรื้อถอนและติดตั้ง
ตาข่ายเหล็ก
- งานติดตั้งตาข่ายกันนก
- งานก่อสร้างหลังคาคลุม
- งานติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)
29 ปรับปรุงสนามเปตองเป็น
เพื่อปรับปรุงสนามเปตองเป็น - งานปรับระดับดิน
สนามตะกร้อ พร้อมติดตั้ง
สนามตะกร้อ พร้อมติดตั้ง
- งานทาพื้นคอนกรีต
ระบบไฟฟ้า และรั้วกั้นโดยรอบ ระบบไฟฟ้า และรั้วกั้น
- งานทาผิวพื้นยางพารา
โดยรอบ เพื่อให้บริการ
เคลือบอะคริลิค
ประชาชน
- งานทาสีพื้นสนาม
- งานรั้วตาข่าย พร้อมประตู
- งานระบบไฟฟ้า
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

1,180,000

-

- ประชาชนที่มารับการ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
บริการได้รับความ
และเยาวชน
สะดวกปลอดภัย

-

634,000

-

- สนามกีฬาจิระนครมี
สนามตะกร้อเพื่อ
ให้บริการประชาชน

30 งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าสนาม
ฟุตบอล

-

182,800

-

- ประชาชนที่มารับการ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
บริการได้รับความ
และเยาวชน
สะดวกปลอดภัย

เพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าสนาม
ฟุตบอลเสาเก่า จานวน 4 ต้น
ในสนามกีฬาจิระนคร เพื่อ
ความปลอดภัยในการ
ให้บริการประชาชน

- งานกั้นพื้นที่ก่อสร้าง
- รื้อถอนเสาไฟฟ้า
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)
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ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

31 ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารโรง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรอบ
ยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจิระนคร อาคารโรงยิมเนเซี่ยม สนาม
กีฬาจิระนคร เพื่อความ
ปลอดภัยในการให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารโรง
ยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจิระ
นคร ดังนี้
- งานรื้อพื้นคอนกรีตรอบ
อาคาร
- งานเทคอนกรีต
- งานคันหิน
- งานติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก
- ติดตั้งช่องน้า
- งานปูกระเบื้องคอนกรีต
- งานทาสี
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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2,779,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนที่มารับการ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
บริการได้รับความ
และเยาวชน
สะดวกปลอดภัย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

32 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สนามกีฬาจิระนคร
อเนกประสงค์ สนามกีฬาจิระ สนามกีฬาจิระนคร ดังนี้
นคร เพื่อความปลอดภัยใน
- งานรื้อพื้นคอนกรีต รื้อพื้น
การให้บริการประชาชน
ตัวหนอน
- งานเทคอนกรีต
- งานคันหิน
- งานปูกระเบื้องคอนกรีต
- งานติดตั้งแผงกันแดด
- งานป้ายอาคาร
- งานแผงบานเกร็ด
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกาหนด)

-

1,444,000

-

- ประชาชนที่มารับการ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
บริการได้รับความ
และเยาวชน
สะดวกปลอดภัย

33 เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร

-

11,000,000

-

- - ประชาชนได้ร่วมกัน
เทิดพระเกียรติ และ
ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร
- ประชาชนชาวไทย
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณแห่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์

1. เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ประชาชนทุกหมู่เหล่าจานวน
ของประเทศชาติ ให้เป็นที่ชื่น 20,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม
ชมยินดีของประชาชน
2. เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแห่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3. เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าได้ทาความดีน้อม
เกล้าถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร

100

สานักการศึกษา,
สานักการช่าง,
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

34 จ้างเหมาบริการบารุงรักษา
อาคารสถานที่
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อเป็นการดูแลความ
สะอาดของอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
๒. เพื่อดาเนินการจ้างเหมา
บริการในการทาความสะอาด
ภายในอาคารเรียน

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
จานวนอาคารเรียน ๙ หลัง
ได้รับการดูแลบารุงรักษา
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อาคารเรียน มีความสะอาด
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน

-

100,000

100,000

100,000 ๑. ความสะอาดของ โรงเรียนเทศบาล
อาคารสถานที่และ
1
สิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน
๒. การจ้างเหมา
บริการในการทาความ
สะอาดภายในอาคาร
เรียน

35 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
น้าประปาและไฟฟ้าที่ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนใช้ระบบ
สาธารณูปโภคของโรงเรียนที่
สะอาดปลอดภัยและทั่วถึง

-

70,000

70,000

70,000 โรงเรียนมีระบบ
โรงเรียนเทศบาล
น้าประปาและไฟฟ้าที่ 3
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

36 โรงเรียนสีเขียว
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อให้ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
โดยรอบ ร่มรื่น สวยงาม
สะอาดและปลอดภัย

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ร่มรื่น สวยงาม สะอาดและ
ปลอดภัย

-

50,000

50,000

50,000 ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
โดยรอบร่มรื่น
สวยงาม สะอาดและ
ปลอดภัย

101

โรงเรียนเทศบาล
3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

37 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
(เงินรายได้สถานศึกษา)

38 ปรับปรุงอาคารสถานที่
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
เรียนการสอน
๒. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า
๓. เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ผู้เรียนรู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและช่วยกัน
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
๑. จานวนแหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู้อย่างละ 1
แหล่ง
๒. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้
ทางสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียน
๒. ผู้เรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณค่าต่อ
สาระการเรียนรู้
๓. ผู้เรียนรู้จักการใช้และ
พัฒงปริ
นาสิมาณ
่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี
๑. เพื่อให้สถานศึกษามีอาคาร เชิ
เรียน อาคารประกอบ
สถานศึกษา ผู้เรียน ได้เข้าร่วม
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการ โครงการฯ ร้อยละ ๙๐
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ เชิงคุณภาพ
ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ในสภาพ สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนมี
ใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ
ทรัพยากร และ
สะอาด สวยงาม
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
๒. เพื่อให้สถานศึกษามี
สนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่ง
มาตรการป้องกันการบาดเจ็บ การเรียนรู้ร้อยละ ๙๐
และสร้างเสริมความปลอดภัย
แก่ผู้เรียน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

18,000

18,000

-

300,000

500,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

18,000 ๑.มีทะเบียนแหล่ง
โรงเรียนเทศบาล
เรียนรู้และภูมิปัญญา 6
ท้องถิ่นให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมและเกิดจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่
ใช้แหล่งเรียนรู้

500,000 ๑. สถานศึกษามี
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน
ห้องสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียน รู้
วัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพออยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด
สวยงาม
๒. สถานศึกษามี
มาตรการป้องกันการ
บาดเจ็บและสร้าง

โรงเรียนเทศบาล
6

6) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมกิจการด้านศาสนา การอนุรักษ์บารุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 จัดงานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนให้
พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม
ทาบุญตักบาตร ฟังพระธรรม
เทศนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี
ใหม่
- เพื่อส่งเสริม และทานุบารุง
จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
สร้างความสมานฉันท์ใน
ครอบครัว ชุมชน และ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดพิธีทาบุญตักบาตรต้อนรับ
ศักราชใหม่ โดยมีประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
5,000 คน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

101

120,000

120,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

120,000 - ประชาชนได้ร่วม ฝ่ายส่งเสริม
กิจกรรมทาบุญตักบาตร ศาสนาศิลปะและ
- ประชาชนมีส่วนร่วม วัฒนธรรม
ในการส่งเสริม และ
ทานุบารุงจารีต
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

2 จัดงานประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทานุบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดประเพณีแห่พระเทียมดา
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน การแสดงดนตรี /
คอนเสิร์ตจากศิลปิน กีฬา
มวยทะเล ขบวนแห่คาร์นิวัล
การประกวดนางสงกรานต์
การเล่นน้ามิดไนท์สงกรานต์
พิธีทาบุญตักบาตร พิธีรดน้า
ดาหัวผู้สูงอายุ ขบวนแห่พระ
พุทธสิหิงส์/องค์หลวงปู่ทวด
การสรงน้าพระพุทธรูป ขบวน
แห่รถบุปผชาตินางสงกรานต์
- ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 50,000 คน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

6,200,000

102

6,200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6,200,000 - ประชาชนได้มีส่วน ฝ่ายส่งเสริม
ร่วมในการทานุบารุง ศาสนาศิลปะและ
ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลหาดใหญ่
หมุนเวียนมากขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 จัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทานุบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

- จัดการประกวดนางนพมาศ
หนูน้อยนพมาศ หนูน้อย
นครหาดใหญ่ นิทรรศการ
งานประเพณีลอยกระทง การ
สาธิตการประดิษฐ์กระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลอย
กระทง
- ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 30,000 คน

-

3,200,000

3,200,000

3,200,000 - ประชาชนได้มีส่วน ฝ่ายส่งเสริม
ร่วมในการทานุบารุง ศาสนาศิลปะและ
ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลหาดใหญ่
หมุนเวียนมากขึ้น

4 จัดโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทานุบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โนราเยาวชน พิธีโนราโรงครู
สาธิตการทาเทริด /การแกะ
รูปหนังตะลุง การแสดงโนรา/
หนังตะลุงจากสมาคมศิลปิน
พื้นบ้านจังหวัดสงขลา
- ประชาชน นักท่องเที่ยว
รวมถึงเด็ก และเยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
10,000 คน

-

600,000

600,000

600,000 - ประชาชนมีส่วนร่วม ฝ่ายส่งเสริม
ในการทานุบารุงศิลปะ ศาสนาศิลปะและ
จารีตประเพณี และ วัฒนธรรม
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- เด็ก และเยาวชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลหาดใหญ่
หมุนเวียนมากขึ้น
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5 ทาบุญเดือนห้าห่มผ้าพระนอน - เพื่อให้ประชาชน เด็ก และ
เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
ทานุบารุงจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมจิตสานึกให้
ประชาชนได้ระลึกถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ สร้างความรัก
ความสามัคคี
- เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมการส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดขบวนแห่ผ้าห่มพระ
และพิธีห่มผ้าพระพุทธมงคล
(พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ )
พิธีสรงน้าพระพุทธรูป พิธี
ทอดผ้าป่า พิธีทาบุญทักษิณา
นุประทานอุทิศแด่บูรพาจารย์
และบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ
พิธีสรงน้าพระสงฆ์ผู้ทรงคุณ
(พระสงฆ์สมณศักดิ์ในจังหวัด
สงขลา) พิธีรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุในชุมชน มหรสพ
และการละเล่นพื้นบ้าน/การ
ก่อเจดีย์ทราย
- ประชาชน เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
5,000 คน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 - ประชาชนได้มีส่วน ฝ่ายส่งเสริม
ร่วมในการทานุบารุง ศาสนาศิลปะและ
จารีตประเพณี ภูมิ
วัฒนธรรม
ปัญญา และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- ประชาชนได้ระลึก
ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
ท้องถิ่น เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ สร้าง
ความรักความสามัคคี

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

6 จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

วัตถุประสงค์
- เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่
หลวงในงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน
เกิดการรับรู้ ซาบซึ้งในคุณค่า
และตระหนักถึงความสาคัญ
ของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น
- ประชาชน เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
1,000 คน

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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600,000

600,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

600,000 - เด็ก เยาวชน และ ฝ่ายส่งเสริม
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ศาสนาศิลปะและ
ในการเทิดพระเกียรติ วัฒนธรรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ที่ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างใหญ่หลวงในงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ที่ถูกต้อง
ก่อให้เกิดการรับรู้
ซาบซึ้งในคุณค่าและ
ตระหนักถึง
ความสาคัญของมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

7 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับประวัติและความ
เป็นมาของวันคริสต์มาส
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี
ในวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของต่างชาติ
๓. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และสนุกกับการ
เรียนรู้

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติและความเป็นมาของ
วันคริสต์มาส มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้สนุกกับการ
เรียนรู้ มีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมวันสาคัญอัน
หลากหลายของสังคม และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

-

20,000

20,000

20,000 ๑. นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1
เกี่ยวกับประวัติและ
ความเป็นมาของวัน
คริสต์มาส
๒. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และมีเจต
คติที่ดีในวัฒนธรรม
อันหลากหลายของ
ต่างชาติ
๓. นักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และสนุก
กับการเรียนรู้

8 จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับประวัติและ
ความเป็นมาของวันตรุษจีน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของสังคม และมี
เจตคติที่ดีต่อภาษาจีน
๓. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และสนุกกับ
การเรียนรู้

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๔ ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติและความเป็นมาของ
วันตรุษจีน เข้าใจใน
วัฒนธรรมอันหลากหลายของ
สังคม และมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาจีน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และสนุกกับการเรียนรู้

-

20,000

20,000

20,000 ๑. นักเรียนได้รับ
โรงเรียนเทศบาล 1
ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
และความเป็นมาของ
วันตรุษจีน
๒. นักเรียนมีความ
เข้าใจในวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของสังคม
และมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาจีน
๓. นักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และสนุก
กับการเรียนรู้
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

9 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
(เงินรายได้สถานศึกษา)

10 จัดกิจกรรมบูรณาการวันแม่
แห่งชาติ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนราลึกนึกถึง
พระคุณครู และได้แสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อครู
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาใน
ประเพณีการไหว้ครู

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนราลึกนึกถึงพระ
คุณครู และได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒเป้
นธรรมภู
มิปงัญปริญาใน
๑. เพื่อแสดงออกซึ่งความจง 1.
าหมายเชิ
มาณ
รักและเฉลิมพระเกียรติ
นักเรียนระดับชั้น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปี
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ ๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ที่ ๙
เข้าร่วมกิจกรรม
๒. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน มี 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
พระราชประวัติและพระราช เกี่ยวกับพระราชประวัติ
กรณียกิจในสมเด็จพระนาง พร้อมทั้งพระราชกรณียกิจใน
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ในรัชกาลที่ ๙
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี ที่ ๙ ได้แสดงออกซึ่งความ
ความตระหนักสานึกใน
จงรักภักดีแด่พระองค์ท่านมี
พระคุณแม่
ความตระหนักสานึกใน
พระคุณแม่

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

20,000

20,000

20,000 ๑. นักเรียนราลึกนึก โรงเรียนเทศบาล 1
ถึงพระคุณครู และได้
แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อครู
๒. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ในประเพณีการไหว้ครู

-

10,000

10,000

10,000 ๑. นักเรียนได้
โรงเรียนเทศบาล 1
แสดงออกซึ่งความจง
รักและเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙
๒. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจใน
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙
๓. นักเรียนมีความ
ตระหนักสานึกใน
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

11 จัดกิจกรรมบูรณาการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

12 ส่งเสริมการเรียนรู้วันสาคัญ
ทางศาสนา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีและ เฉลิมพระ
เกียรติแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีและ เฉลิมพระ
เกียรติแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราช
ประวัติพร้อมทั้งพระราช
กรณียกิจในสมเด็จพระ
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
เป็นมาและความสาคัญของ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรียนรู้การปฏิบัติตนตามหลัก เกี่ยวกับความเป็นมาและ
ศาสนา
ความสาคัญของวันสาคัญทาง
ศาสนา และเรียนรู้การปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

10,000

10,000

10,000 ๑. นักเรียนได้
โรงเรียนเทศบาล 1
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีและเฉลิม
พระเกียรติแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
๒. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

-

80,000

80,000

80,000 ๑. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมาและ
ความสาคัญของวัน
สาคัญทางศาสนา
๒. นักเรียนได้เรียนรู้
การปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา
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โรงเรียนเทศบาล 1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

13 จัดกิจกรรมสืบสานวันสารท
เดือนสิบ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมา ความสาคัญของ
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
และการปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมา
ความสาคัญของประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบและการปฏิบัติ
ของพุทธศาสนิกชนและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน

-

50,000

50,000

50,000 1. นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมา
ความสาคัญ
ของประเพณีบุญสารท
เดือนสิบและการ
ปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชน
2. เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน

14 วันสาคัญทางประเพณี
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประเพณีที่ดีงามของไทย
2. เพื่อสร้างจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์ประเพณีสาคัญของไทย

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ
ประถมศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีค่านิยมที่ดีต่อ
การอนุรักษ์ประเพณีไทย
2. นักเรียนมีความรู้เรื่อง
ประเพณีไทยที่ถูกต้อง

-

53,000

53,000

53,000 ๑. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ประเพณีไทยได้ดี
2. นักเรียนเป็นผู้มี
จิตสานึกรักใน
ประเพณีไทย
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โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

15 เชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความกตัญญูกตเวที
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เคารพรักพ่อแม่ ผู้ปกครอง
แสดงออกซึ่งการตอบแทน
พระคุณอย่างเหมาะสม
๓. เพื่อให้ผู้เรียนที่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้
ค่านิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับอนุบาล และ
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ
๙0เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
ร้อยละ ๙๐

-

30,000

30,000

16 วันสาคัญทางศาสนา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
ความเป็นมาของวันสาคัญ
ทางศาสนา
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา
3. เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของ
พุทธศาสนาสืบต่อไป

เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนตระหนักในการอนุรักษ์
สืบสานศิลปะ ประเพณีอันดี
งาม
เชิงปริมาณ
นักเรียนได้ร้อยละ ๘๐ ได้เข้า
ร่วมโครงการ

-

16,000

16,000
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000 ๑. ผู้เรียนมีความ
โรงเรียนเทศบาล 6
กตัญญูกตเวที
๒. ผู้เรียนเคารพรัก
พ่อแม่ ผู้ ปกครอง
แสดง ออกซึ่งการตอบ
แทนพระคุณอย่าง
เหมาะสม
๓. ผู้เรียนที่แสดง
ออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหา กษัตริย์
๔. ผู้เรียนรู้ค่า นิยม
ไทยเห็นคุณ ค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความ
16,000 ๑. นักเรียนปฏิบัติตน โรงเรียนเทศบาล 6
ในการเข้าร่วม
พิธีกรรมทางศาสนาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. นักเรียนได้รู้จัก
บาปบุญคุณโทษ ช่วย
ขัดเกลาจิตใจได้เป็น
อย่างดี มีจิตสานึก
มากขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

17 สัปดาห์วันภาษาไทย
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนิยม
ไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจ
ในวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียนรักการอ่าน
6. ผู้เรียนมีจิตอาสา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1- ๖ ร้อยละ 95 เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-
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10,000

10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
10,000 1. ผู้เรียนมีความ
สนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมที่สถาน
ศึกษาจัดขึ้น
2. สถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย
3. ผู้เรียนนิยมไทย
เห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
4. ผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง
5. ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง
6. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียนรักการอ่านเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านศาสนา การอนุรักษ์บารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 สนับสนุนกิจการด้านศาสนา
และการอนุรักษ์ บารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมประเพณีทาง
ศาสนาให้ดารงอยู่คู่ชุมชน
ต่อไป
2.เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามหลักศาสนา
พัฒนา เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนกิจการด้านศาสนา
และการอนุรักษ์ บารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่
- อุดหนุนกิจการวัดโคก

2561

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

1. ประชาชนได้มีส่วน ฝ่ายส่งเสริม
ร่วมในการส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรม
ให้ดารงอยู่คู่ชุมชน
ต่อไป
2. เด็กและเยาวชน
200,000 ได้รับการส่งเสริม
ศึกษา หลักธรรมทาง
ศาสนา นาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองต่อไป

-

200,000

200,000

- อุดหนุนกิจการมัสยิดหน้า
ควน (นูรุดดีน) เพื่อจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม, โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

-

350,000

350,000

350,000

- อุดหนุนกิจการมัสยิดหมัด
ยาเม๊าะมุสลิมหาดใหญ่ เพื่อ
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม, โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

-

200,000

200,000

200,000

สมานคุณ เพื่อจัดโครงการ
เข้าค่ายพุทธบุตร, โครงการ
ส่งเสริมเยาวชนเข้าวัดวัน
อาทิตย์
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

2 ส่งเสริมนาฏศิลป์สัมพันธ์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมความสามารถ
พิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์
ของนักเรียน
2. เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ต่อ
ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์
การแสดงดนตรีนาฏศิลป์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนกลุ่มสนใจ จานวนไม่
น้อยกว่า ๒๐ คนร่วมกิจกรรม
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
สู่ชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก
- การจัดกิจกรรมทางด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่สวยงามและมี
ความพร้อมในการใช้งาน
3 ส่งเสริมสุนทรีภาพด้านดนตรี 1. เพื่อส่งเสริมการแสดงออก เชิงปริมาณ
นาฎศิลป์ และศิลปะ
ด้านความสามารถทางด้าน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล(เงินรายได้สถานศึกษา)
ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ ประถมศึกษา ได้เข้าร่วม
ของผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
2. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีต่อ
นักเรียนมีค่านิยมที่ดีต่อการ
การอนุรักษ์กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์กิจกรรมด้านความ
ความเป็นนาฏศิลป์ไทย ดนตรี เป็นนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย
ไทยและศิลปะ
และศิลปะ

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

100,000

100,000

-

30,000

30,000
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100,000 ๑. นักเรียนมี
โรงเรียนเทศบาล
ความสามารถพิเศษ
1
ด้านดนตรี นาฏศิลป์
2. เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านดนตรี
นาฏศิลป์ต่อชุมชน
และหน่วยงานภายนอก
3. มีวัสดุ อุปกรณ์การ
แสดงดนตรีนาฏศิลป์

30,000 นักเรียนมีผลงานที่
สามารถนาเสนอเป็น
ตัวแทนโรงเรียนด้าน
นาฏศิลป์ไทย ดนตรี
ไทยและศิลปะ

โรงเรียนเทศบาล
6

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
7.1 กลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 จัดการเรียนการสอน พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา – กรีฑา

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
จัดการเรียนการสอนพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถด้าน ผูเ้ รียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา – กรีฑา ในการส่งเข้า กีฬา – กรีฑา
ร่วมการแข่งขันในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสู่
การเป็นนักกีฬาอาชีพใน
อนาคต

-

1,800,000

1,800,000

1,800,000 โรงเรียนมีนักกีฬาที่ โรงเรียนเทศบาล
ผ่านการพัฒนาเป็น
1
นักกีฬา-กรีฑาสู่ความ
เป็นเลิศได้

2 จัดการแข่งขันเทนนิสชิง
แชมป์นครหาดใหญ่

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน มีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน หันมาสนใจ
การเล่นกีฬาเทนนิสมากยิ่งขึ้น
- เพื่อยกระดับนักกีฬา
เทนนิสให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
- เพื่อสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งทาให้ เด็ก เยาวชน
ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด

-

300,000

300,000

300,000 - ผู้เข้าร่วมการ
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
แข่งขันมีสุขภาพ
และเยาวชน
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ ได้รับ
ประสบการณ์มาก
ยิ่งขึ้น
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนรู้จัก ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
หันมาสนใจการเล่น
กีฬา ห่างไกลจากยา
เสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
รายการเทนนิสเยาวชนและ
รายการเทนนิสประชาชนมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
450 คน
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3 จัดการแข่งขันฟุตซอลชิง
แชมป์นครหาดใหญ่

- เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ฟุตซอลให้กับประชาชน
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรัก
การเล่นกีฬาห่างไกลจากยา
เสพติด

จัดการแข่งขันฟุตซอลชิง
แชมป์นครหาดใหญ่ โดยมี
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
จานวน 1,000 คน

-

150,000

150,000

150,000 - ประชาชนได้เล่น
กีฬา และออกกาลัง
กาย
- เยาวชนรักการเล่น
กีฬารู้ห่างไกลจากยา
เสพติด

4 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
เอ็งเสียงเกมส์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการทางาน รู้จักการ
ทางานเป็นทีม และสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ มีทักษะในการ
ทางาน รู้จักการทางานเป็น
ทีมและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

-

200,000

200,000

200,000 ๑. นักเรียนมีสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล
กาย สุขภาพจิตที่ดี
1
และมีความสามัคคีใน
หมู่คณะ
๒. นักเรียนมีทักษะใน
การทางาน รู้จักการ
ทางานเป็นทีม และ
สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
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ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

7.2 กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 ส่งเสริมกิจกรรมวงหาดใหญ่
ออเคสตร้า

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนวงดนตรีที่เป็น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
เป็นความภาคภูมิใจของชาว
นครหาดใหญ่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการเรียนการสอนดนตรี
ออเคสตร้าให้แก่นักเรียน
เยาวชนและประชาชนใน จ.
สงขลา

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563

2561
-

1,500,000
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1,500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,500,000 เกิดวงดนตรีที่เป็น
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ตัวแทนและสัญลักษณ์ และเยาวชน
ของนครหาดใหญ่ด้าน
วัฒนธรรมสมัยใหม่
ทัดเทียมระดับ
นานาชาติ

