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บทที่ 1
บทนา
เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 7 แห่ง โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัย
เรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม โรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) และโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมภายในให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ มี แหล่ งเรี ยนรู้ อาทิ ห้ อ งสมุ ด ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ศู นย์ การเรี ยนรู้ ICT
(Hatyai Learning Center) หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
นครหาดใหญ่ อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร
ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น กิจ การด้า นกี ฬ าและนั นทนาการส าหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชน จั ดกิ จ กรรม
ด้านการอนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้การพัฒ นาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ
มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนาไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์
รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน พัฒนาครูให้มีคุณภาพ
ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะ
และวัฒนธรรมที่เป็นสากล ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ
๑

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด สงขลา ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
บนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการนาผลการวิจัย
และองค์ความรู้ (Best Practice) มาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของประชาชน ส่งเสริมการจัด
การศึ ก ษาด้า นภาษา ส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ และสื บ ทอด ด้ า นศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
มาตรฐานการศึกษาชาติ
มาตรฐานการศึกษาชาติ อุดมการณ์สาคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
และสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล
ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดี
ในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ ความสามารถ
เพื่อการทางานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เน้นให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ เ ป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ใช้ แหล่ ง เรีย นรู้ และภู มิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น จั ด ระบบการประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ยกระดับ คุณภาพการศึกษาให้สู งขึ้น ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เน้นให้ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม จัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงการ/
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นอย่ า งหลากหลาย มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งบ้ า น องค์ ก รทางศาสนา
สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรีย นรู้ในชุมชน มีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง

๒

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น เน้ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเทศบาลให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล พั ฒ นานครหาดใหญ่
ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ ดาเนินการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเล่นกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อสุขภาพในทุกระดับ ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา ดาเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์
บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเทศบาลนครหาดใหญ่
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางหลักในการดาเนินงานให้บรรลุ
เปู า หมายที่ ป รารถนาในการพั ฒ นาเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ “มหานครแห่ ง ความสุ ข ”
(City of Happiness)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
จากการรวบรวมข้ อ มู ล พบว่ า ผลคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ O-NET ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2559 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
มีผลคะแนน ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศเท่ากับ 42.35 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เท่ากับ 41.67
ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศเท่ากับ 44.98 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เท่ากับ 44.10
ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ ยร้อยละระดับประเทศเท่ากับ 43.19 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เท่ากับ 44.64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศเท่ากับ 35.60 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เท่ากับ 35.54
ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศเท่ากับ 37.89 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เท่ากับ 38.47
ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศเท่ากับ 40.06 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เท่ากับ 38.29
การประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ เทศบาล
นครหาดใหญ่ ประกอบด้วยการประเมิน 2 ระดับ คือ
1. ระดับการศึกษาปฐมวัย
1.1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ก าหนดให้ เ ป็ น มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีจานวน 14 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นมาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา มาตรฐาน
ด้านกระบวนการทางการศึกษา และมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ดังนี้
๓

1) มาตรฐานด้านปัจจัยนาเข้าทางการศึกษา จานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้
2) มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา จานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้
3) มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
จานวน 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ก าหนดให้ เ ป็ น มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็ นมาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา มาตรฐานด้าน
กระบวนการทางการศึกษา และมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ดังนี้
1) มาตรฐานด้านปัจจัยนาเข้าทางการศึกษา จานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้
2) มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา จานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้
3) มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
จานวน 8 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้
สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 6 แห่ง ประจาปีการศึกษา 2557 – 2558 ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยสถานศึกษาได้ จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้น สั ง กั ด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง และเสนอต่ อ สาธารณชน เพื่ อน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สรุปผลได้ดังนี้
ผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ค่าเฉลี่ ยรวมผลการประเมินคุณภาพ
เท่ากับ 4.85 มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ
เท่ากับ 4.76 มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
1. การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2557 - 2559 รายละเอียดดังนี้
- ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนทั้งสิ้น
780 คน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา จานวน 37 แห่ง โดยมีสถานศึกษา 5 อันดับ ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
มากที่สุดเรียงตามลาดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31
อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75
อันดับที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 8.72
อันดับที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จานวน 65 คิดเป็นร้อยละ 8.34
อันดับที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จานวน 52 คิดเป็นร้อยละ 6.67
- ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนทั้งสิ้น
815 คน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา จานวน 37 แห่ง โดยมีสถานศึกษา 5 อันดับ ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
มากที่สุดเรียงตามลาดับ ดังนี้
๔

อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88
อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80
อันดับที่ 3 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาอิสลาม จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 8.35
อันดับที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 65 คิดเป็นร้อยละ 7.98
อันดับที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จานวน 60 คิดเป็นร้อยละ 7.37
- ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนทั้งสิ้น
788 คน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา จานวน 47 แห่ง โดยมีสถานศึกษา 5 อันดับ ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
มากที่สุดเรียงตามลาดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34
อันดับที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาอิสลามมูลนิธิ จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00
อันดับที่ 4 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา มูลนิธิ จานวน 48 คิดเป็นร้อยละ 6.10
อันดับที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จานวน 45 คิดเป็นร้อยละ 5.71
2. การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2557 - 2559 รายละเอียดดังนี้
- ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 224 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน 54 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 46 คน รวมกันทั้งสิ้นจานวน 327 คน
เข้าศึกษาต่ อในสถานศึ กษาสายสามัญ จานวน 18 แห่ ง มีนัก เรี ยนจานวน 97 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29.67 ของจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีสถานศึกษาสายสามัญ 3 อันดับ
ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุดเรียงลาดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 40คน คิดเป็นร้อยละ 12.24
อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.16
เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสายอาชีพ จานวน 12 แห่ง มีนักเรียนจานวน 210 คน
คิดเป็น ร้อยละ 64.22 ของจานวนนักเรียนที่จบการศึ กษาทั้งหมด โดยมี ส ถานศึกษาสายอาชีพ 3 อันดับ
ที่มนี ักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุดเรียงลาดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74
อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29
อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการหาดใหญ่ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.65
- ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 218 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน 57 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 44 คน รวมกันทั้งสิ้นจานวน 319 คน
เข้า ศึกษาต่ อในสถานศึกษาสายสามัญ จานวน 13 แห่ ง มีนักเรียนจ านวน 77 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.14 ของจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีสถานศึกษาสายสามัญ 3 อันดับ
ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุดเรียงลาดับ ดังนี้
๕

อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30
อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยและโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.21
เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสายอาชีพ จานวน 13 แห่ง มีนักเรียนจานวน 235 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.61 ของจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีสถานศึกษา สายอาชีพ 3 อันดับ
ที่มนี ักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุดเรียงลาดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59
อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.05
อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อานวยวิทย์ จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.46
- ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 224 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน 70 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 64 คน รวมกันทั้งสิ้นจานวน 358 คน
เข้า ศึกษาต่ อในสถานศึกษาสายสามัญ จานวน 17 แห่ ง มีนักเรียนจ านวน 96 คน
คิดเป็น ร้ อยละ 26.82 ของจ านวนนั กเรียน จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีส ถานศึกษาสายสามัญ 3 อันดับ
ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุดเรียงลาดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.36
อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.40
เข้า ศึกษาต่ อในสถานศึกษาสายอาชีพ จานวน 18 แห่ง มีนักเรียนจานวน 251 คน
คิดเป็น ร้ อยละ 70.12 ของจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีส ถานศึกษาสายอาชีพ 3 อันดับ
ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุดเรียงลาดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14
อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ12.29
อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.74
3. การเข้าศึกษาต่ อของนักเรี ยนที่จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา
2557 - 2559 รายละเอียดดังนี้
- ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนจานวน ๔๕ คน สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ได้ ๔5 คน รวม ๙ มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวน ๒๔ คน
2) มหาวิทยาลัยทักษิณ
จานวน 10 คน
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จานวน ๔ คน
4) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จานวน ๑ คน
5) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จานวน ๒ คน
6) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
จานวน ๑ คน
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน ๑ คน
๖

8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางขุนเทียน จานวน ๑ คน
9) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน ๑ คน
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักเรียนจานวน ๗๐ คน สอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา
ได้ 70 คน รวม ๙ มหาวิทยาลัย ๑ วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวน ๓๓ คน
2) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
จานวน ๑ คน
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จานวน ๑ คน
4) มหาวิทยาลัยทักษิณ
จานวน ๑๑ คน
5) มหาวิทยาลัยมหิดล
จานวน ๑ คน
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จานวน ๑๔ คน
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน ๑ คน
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จานวน ๖ คน
9) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน ๑ คน
10) วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
จานวน ๑ คน
- ปี การศึก ษา ๒๕๕๙ มี นักเรีย นจานวน ๖๔ คน สอบเข้ า ศึ กษาต่อ ในระดับอุ ดมศึ กษา
ได้ 64 คน รวม ๙ มหาวิทยาลัย ๑ วิทยาลัย และ ๑ ศูนย์การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยศิลปากร
จานวน ๑ คน
2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวน ๓๐ คน
3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จานวน ๑ คน
4) มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
จานวน ๕ คน
5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จานวน ๒ คน
6) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จานวน ๑ คน
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา
จานวน ๑๘ คน
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา
จานวน ๔ คน
9) วิทยาลัยพาณิชยการ หาดใหญ่
จานวน ๑ คน
10) ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
จานวน ๑ คน
การเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2557 - 2559 พบว่า ศึ กษาต่ อ ระดั บ อุ ดมศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ บาล ส านัก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและสานักงานการศึกษาเอกชน รวม 20 แห่ง รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จ านวน 178 คน โดยมี ส ถานศึ ก ษา 3 อั น ดั บ ที่ มี นั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ มากที่ สุ ด เรี ย งล าดั บ ดั ง นี้
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 48.88 อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย จ านวน 35 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.67 อั น ดั บ ที่ 3 มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.61
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สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทาแผนพัฒ นา
การศึกษาสี่ปี โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการจัดการศึกษา
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ นามาวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกภายใน (SWOT Analysis) และบูรณาการ
กับแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษาในสังกัด โดยกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านการศึกษาในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่
1.1 วิสัยทัศน์
“มหานครแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังประชารัฐ”
1.2 พันธกิจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้ประชารัฐมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกระดับอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมทะนุบารุง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬานันทนาการเพื่อสุขภาพในทุกระดับ
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1.3 เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
(Goals)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)

1) จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กับครูชาวต่างชาติ
2) จานวนร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้
3) จานวนร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4) จานวนร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านดนตรี
5) จานวนร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
6) จานวนร้อยละของนักเรียนทีผ่ า่ นการคัดเลือกระดับ
เทศบาลได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค/
ระดับประเทศ
7) จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลสูงสุดจากการแข่งขันคน
เก่งของท้องถิ่นระดับเทศ
8) จานวนร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่า
9) จานวนร้อยละของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ที่จัด
ในโรงเรียน
10) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

๙

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 65

ปี 61-64
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
90
ร้อยละ
100
ร้อยละ
75

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61 ปี 62
ร้อยละ ร้อยละ
100
100
ร้อยละ ร้อยละ
100
100
ร้อยละ ร้อยละ
65
70
ร้อยละ ร้อยละ
84
96
ร้อยละ ร้อยละ
100
100
ร้อยละ ร้อยละ
67
70

ปี 63
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
75
ร้อยละ
98
ร้อยละ
100
ร้อยละ
73

ปี 64
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
90
ร้อยละ
100
ร้อยละ
75

2 คน

12 คน

2 คน

3 คน

3 คน

4 คน

ร้อยละ 90

ร้อยละ
100
ร้อยละ
60
ร้อยละ
100

ร้อยละ
93
ร้อยละ
30
ร้อยละ
100

ร้อยละ
95
ร้อยละ
40
ร้อยละ
100

ร้อยละ
97
ร้อยละ
50
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
ร้อยละ
60
ร้อยละ
100

ร้อยละ 22.22
ร้อยละ 100

เป้าประสงค์
(Goals)

ครูมีคณ
ุ ภาพ

สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)

11) จานวนร้อยละของนักเรียนระดับชัน้ อนุบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมนิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย
12) จานวนนักเรียนวงโยธวาทิตที่มีทักษะและประสบการณ์
ในการประกวด
13) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์
แห่งการเรียนรู้
14) จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ
15) จานวนร้อยละของกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
อิ่มท้องสมองใส
1) จานวนร้อยละของพนักงานครู ผู้บริหาร เข้าร่วม
กิจกรรมนิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
2) จานวนร้อยละของพนักงานครู ผู้บริหาร เข้าร่วม
กิจกรรมยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จานวนร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และเพิม่ ศักยภาพในการทางาน
4) จานวนร้อยละของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมวันครูเทศบาล
1) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสวนผักคนเมือง
ในโรงเรียน
2) จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61 ปี 62 ปี 63
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
85
50 คน 50 คน 50 คน

ปี 64
ร้อยละ
90
50 คน

50 คน

ปี 61-64
ร้อยละ
90
50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

ร้อยละ 100

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
65
ร้อยละ
65

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
70
ร้อยละ
70

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
75
ร้อยละ
75

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80
ร้อยละ
90
ร้อยละ
90
ร้อยละ
90

ร้อยละ
65
ร้อยละ
80
ร้อยละ
92
ร้อยละ
83

ร้อยละ
70
ร้อยละ
80
ร้อยละ
95
ร้อยละ
85

ร้อยละ
75
ร้อยละ
85
ร้อยละ
98
ร้อยละ
87

ร้อยละ
80
ร้อยละ
90
ร้อยละ
90
ร้อยละ
90

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

เป้าประสงค์
(Goals)

ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

สานักการศึกษาและสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)

3) จานวนร้อยละของนักเรียนที่เข้าใช้บริการธนาคาร
ร้อยละ 70
โรงเรียน
4) จานวนร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมลดจานวน
ร้อยละ 80
ขยะภายในโรงเรียน
1) จานวนร้อยละชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 36
ด้านการศึกษากับสถานศึกษา
2) จานวนร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ร้อยละ 30
ในการจัดการศึกษา
3) จานวนครั้งที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมร่วม
4 ครั้ง/ปีการศึกษา
กับคณะกรรมการสถานศึกษา
1) จานวนครั้ง/ปีงบประมาณ ที่สถานศึกษาได้รบั
1 ครั้ง/ปีการศึกษา
การติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) จานวนร้อยละของผู้บริหาร ครู และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ร้อยละ 90
เข้าร่วมโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
3) จานวนครั้ง/ปีการศึกษา ที่สถานศึกษาดาเนินการ
1 ครั้ง/ปีการศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรการสอน
4) จานวนร้อยละของพนักงานครู ได้ร่วมพัฒนาปรับปรุง
ร้อยละ 80
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาและ
วิชาพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) จานวนสถานศึกษาที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
6 โรงเรียน ,
1 ศพด.
6) จานวนเด็กด้อยโอกาสทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียม
45 คน
ความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระบบ

๑๑

ปี 61-64
ร้อยละ
80
ร้อยละ
90
ร้อยละ
50
ร้อยละ
50

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61 ปี 62
ร้อยละ ร้อยละ
73
75
ร้อยละ ร้อยละ
83
85
ร้อยละ ร้อยละ
40
44
ร้อยละ ร้อยละ
35
40

6 ครั้ง/
ปีการศึกษา

6 ครั้ง/ปี 6 ครั้ง/ปี 6 ครั้ง/ปี 6 ครั้ง/ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

ร้อยละ
100

ร้อยละ
90

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

ร้อยละ
100

ร้อยละ
85

6 รร. , 1
ศพด.
60 คน

ร้อยละ
94

ร้อยละ
90

ปี 63
ร้อยละ
77
ร้อยละ
87
ร้อยละ
48
ร้อยละ
45

ร้อยละ
98

ร้อยละ
95

ปี 64
ร้อยละ
80
ร้อยละ
90
ร้อยละ
50
ร้อยละ
50

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

6 รร. , 6 รร. , 6 รร. , 6 รร. ,
1 ศพด. 1 ศพด. 1 ศพด. 1 ศพด.
49 คน 53 คน 57 คน 60 คน

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)

7) จานวนนักเรียนที่มลี ักษณะที่พึงประสงค์ตามที่เทศบาล
นครหาดใหญ่กาหนดจากการเข้าร่วมกิจกรรม SMART
STUDENT
8) จานวนพื้นที่ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
9) จานวนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
นักเรียนปฐมวัย ศพด.
10) จานวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
ใส่ใจสุขภาพ มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย
11) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรัก
วิทยาศาสตร์ (Science Kids Camp) สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
12) จานวนนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีม่ ีความพร้อม
เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
13) จานวนร้อยละของเยาวชนที่ผ่านการอบรมด้านอาชีพ
14) จานวนร้อยละของเยาวชนเป็นผู้ประกอบการมือใหม่
แบบมืออาชีพ
15) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในหอศิลป์นครหาดใหญ่
เฉลิมพระเกียรติฯ ต่อปี
16) จานวนร้อยละของผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่
17) จานวนร้อยละของผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ในศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่

๑๒

-

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63
80 คน 20 คน 20 คน 20 คน

ปี 64
20 คน

3 จุด

10 จุด

2 จุด

2 จุด

3 จุด

3 จุด

ร้อยละ 100

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
500 คน

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
200
คน

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
300
คน

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
400
คน

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
500
คน

ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
50

ร้อยละ
100
ร้อยละ
50
ร้อยละ
20

ร้อยละ
100
ร้อยละ
60
ร้อยละ
30

ร้อยละ
100
ร้อยละ
70
ร้อยละ
40

ร้อยละ
100
ร้อยละ
80
ร้อยละ
50

8,732 คน

10,000
คน

9,000
คน

9,300
คน

9,600
คน

10,000
คน

7,701 คน

20,000
คน

10,000
คน

13,000
คน

16,000
คน

20,000
คน

1,815 คน

2,000
คน

1,900
คน

1,900
คน

2,000
คน

2,000
คน

ร้อยละ 100
130 คน
ร้อยละ 100
-

เป้าประสงค์
(Goals)

ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา การ
อนุรักษ์บารุงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)

18) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม HAPPY FOR ALL
ส่งต่อหาดใหญ่ให้เป็น “มหานครแห่งความสุข”
19) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์อาเซียนประสาน
การจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน สามารถใช้
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารได้ในบริบทต่าง ๆ
20) จานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
หาดใหญ่
21) จานวนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา/
ปีการศึกษา
1) จานวนหนังสือย้อนอดีตนครหาดใหญ่ ชุด 5 ที่เผยแพร่
แก่สถานศึกษา และองค์กรทางการศึกษา

400 คน

ปี 64
5,000
คน
1,000
คน

5,367 คน/เดือน

6,000
คน/เดือน

5,400
คน/เดือน

1 ครั้ง/ปีการศึกษา

2 ครั้ง/ปี
การศึกษา

2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

-

4,000 เล่ม
,10,000
views

1,000
เล่น,
7,000
views
20,000
คน

2) จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี

10,000 คน

3) จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

2,000 คน

4) ร้อยละความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และมิดไนท์สงกรานต์
5) จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีวันสาคัญทาง
ศาสนา
6) จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง

ร้อยละ 60

๑๓

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63
5,000 2,000 3,000 4,000
คน
คน
คน
คน
1,000
500
700
900
คน
คน
คน
คน

500 คน
10,000 คน

5,600
คน/เดือน

2,000
เล่ม,
8,000
views
30,000
คน

5,800
คน/เดือน

3,000
เล่ม,
9,000
views
40,000
คน

6,000
คน/เดือน

4,000
เล่ม,
10,000
views
50,000
คน

50,000
คน
5,000 2,000 3,000 4,000 5,000
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
65
70
75
80
1,000
700
800
900 1,000
คน
คน
คน
คน
คน
30,000 10,000 15,000 25,000 30,000
คน
คน
คน
คน
คน

เป้าประสงค์
(Goals)

สถานศึกษาและสานักการศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)

7) จานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการสืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นบุญสารทเดือนสิบ
8) จานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นใต้
9) ร้อยละความพึงพอใจจากแบบสอบถามในการจัด
โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นใต้
10) จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชน์
องค์ปูุทวดขุนพลายดา (เจ้าพ่อคอหงส์)
11) จานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทาบุญเดือนห้าห่มผ้าพระนอน
12) จานวนหน่วยงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนกิจการ
ด้านศาสนาและการอนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลช้างน้อยเกมส์ "
2) จานวนนักกีฬาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่จัดส่งไป
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้และ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
3) อันดับที่ได้รบั จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ

๑๔

800 คน
1,000 คน
ร้อยละ 75.3
-

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62
1,000
850
900
คน
คน
คน
2,000 1,000 1,200
คน
คน
คน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
76
77
500 คน 200
300
คน
คน

ปี 63
950
คน
1,800
คน
ร้อยละ
78
400
คน

ปี 64
1,000
คน
2,000
คน
ร้อยละ
80
500
คน

8,000
คน

10,000
คน

-

10,000
คน

14 หน่วยงาน/25
โครงการ

10
หน่วยงาน/
20
โครงการ

10
10
10
10
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
/20
/20
/20
/20
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1,600 คน
425 คน

1,600
คน
500 คน

1,600
คน
500
คน

1,600
คน
500
คน

1,600
คน
500
คน

1,600
คน
500
คน

อันดับ 7

อันดับ 5

อันดับ
7

อันดับ
6

อันดับ
5

อันดับ
5

5,000
คน

7,000
คน

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)
ปี 61-64

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

4) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

9,000 คน

10,000
คน

9,300
คน

9,500
คน

9,700
คน

10,000
คน

5) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ร้อยละ 51.2

6) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "กุญชรเกมส์
ต้านยาเสพติด"
7) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
"กุญชรเกมส์ต้านยาเสพติด"
8) จานวนของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนและเยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่
9) จานวนนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "เซปักตะกร้อ
หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์"
10) จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน
นครหาดใหญ่โอเพ่น
11) จานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์นครหาดใหญ่

1,600 คน

270 คน

ร้อยละ
80
2,000
คน
ร้อยละ
80
2,000
คน
300 คน

300 คน

300 คน

250 คน

400 คน

12) จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ชิงแชมป์นครหาดใหญ่
13) จานวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์
นครหาดใหญ่
14) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมไท้เก็กเทศบาลนคร
หาดใหญ่
15) จานวนเหรียญรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม
ไท้เก็กเทศบาลนครหาดใหญ่

300 คน

300 คน

1,200 คน
80 คน

1,600
คน
150 คน

5 เหรียญ

9 เหรียญ

ร้อยละ
65
1,700
คน
ร้อยละ
60
2,000
คน
300
คน
300
คน
300
คน
300
คน
1,300
คน
100
คน
6
เหรียญ

ร้อยละ
70
1,800
คน
ร้อยละ
70
2,000
คน
300
คน
300
คน
350
คน
300
คน
1,400
คน
120
คน
7
เหรียญ

ร้อยละ
75
1,900
คน
ร้อยละ
75
2,000
คน
300
คน
300
คน
380
คน
300
คน
1,500
คน
140
คน
8
เหรียญ

ร้อยละ
80
2,000
คน
ร้อยละ
80
2,000
คน
300
คน
300
คน
400
คน
300
คน
1,600
คน
150
คน
9
เหรียญ

๑๕

ร้อยละ 49
1,950 คน

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)

16) จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์
17) จานวนเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลที่ได้รับจากการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
18) จานวนผู้เข้ารับโล่รางวัล "คนดีศรีนครหาดใหญ่"
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
19) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ
20) จานวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมลานกีฬาและ
นันทนาการต้านยาเสพติด
21) จานวนเด็กและเยาวชนผ่านการฝึกอบรมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน
22) จานวนผู้เข้ารับการฝึกกิจกรรมวงหาดใหญ่ออเคสตร้า
23) จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่
24) จานวนรายการที่ให้การสนับสนุนด้านการกีฬา
และนันทนาการ
25) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
26) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
27) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง

๑๖

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61 ปี 62 ปี 63
230
250
270
คน
คน
คน

ปี 64
300
คน

5 ใบ

12
เหรียญ/
5 ใบ

12
เหรียญ/
5 ใบ

12
เหรียญ/
5 ใบ

12
เหรียญ/
5 ใบ

17 คน

20 คน

18 คน

20 คน

20 คน

20 คน

ร้อยละ 55

ร้อยละ
80
1,200
คน
2,200
คน
90 คน
1,000
คน
10
รายการ
100 คน

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
65
70
80
900 1,000 1,100 1,200
คน
คน
คน
คน
1,900 2,000 2,100 2,200
คน
คน
คน
คน
75 คน 80 คน 85 คน 90 คน
700
800
900 1,000
คน
คน
คน
คน
2
2
3
3
รายการ รายการ รายการ รายการ
100
100
100
100
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
65
75
85
90
130
150
180
200
คน
คน
คน
คน

200 คน

ปี 61-64
300 คน

24 เหรียญ/10 ใบ 12 เหรียญ/

800 คน
1,800 คน
75 คน
600 คน
2 รายการ
100 คน
ร้อยละ 60
120 คน

ร้อยละ
90
200 คน

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)

28) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยมั่นใจ
โตไปไม่โกง
29) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมกีฬา
นครหาดใหญ่
30) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมส่งเสริม
กีฬานครหาดใหญ่
31) จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหาดใหญ่
เทนนิสทีม
32) จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขัน
หาดใหญ่สเก็ตชาเล้นจ์
33) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล

ร้อยละ 60

๑๗

12 ครั้ง
ร้อยละ 60

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
65
70
75
80
12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง

300 คน

ร้อยละ
80
500 คน

300 คน

500 คน

-

400 คน

ร้อยละ
65
350
คน
350
คน
100
คน

ร้อยละ
70
400
คน
400
คน
200
คน

ร้อยละ
75
450
คน
450
คน
300
คน

ร้อยละ
80
500
คน
500
คน
400
คน

รายละเอียดตัวชี้วัด

6.
7.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับครูชาวต่างชาติโครงการ
สอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนเทศบาล
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนชั้น ป.1, ม.1-6 ร.ร. ท. 1-5 ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 และมัธยม ร.ร. ท. 1-5
5. วิธีการคานวณ : หาข้อมูลจานวนนักเรียนของ ร.ร. ท. 1-5
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 100
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ร.ร.ท. 1-5 หน่วย ศน. รายงานผลการเรียนการสอน,
สัมภาษณ์, ประเมิน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง ประเมินผลภาคเรียนละ 2 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน) ทุกคนได้รับความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. หน่วยวัด : จานวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาในระบบ SIS
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 100
5. วิธีการคานวณ : หาผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : จานวนนักเรียนในระบบ SIS จานวน 790
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจการโรงเรียน / แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
๑๘

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนกลุ่มสนใจด้านดนตรี
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 90
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 80
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล 1, 3, 4 และ 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
สะท้อนพฤติกรรม 4 ด้าน
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนที่เข้าโครงการ คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 ที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นนักเรียนแกนนาในการเข้าร่วมโครงการ
3. หน่วยวัด : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 100 ของผู้สอบแบบสอบถามทั้งหมด
5. วิธีการคานวณ : โปรแกรมคานวณ spss
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 100
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวิชาการ / สารวจโดยใช้แบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด

3.
4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียน คือ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับเทศบาล ได้เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 754
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 65 ของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศน/ประเมิน/แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
๑๙

รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนที่รับรางวัลจากการแข่งขันตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
และคนเก่งของท้องถิ่น
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนได้รับรางวัลสูงสุดจากการแข่งขันระดับประเทศ
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 12 คน
5. วิธีการคานวณ : หาผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 2 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศน. สอบคัดเลือก
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่า
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียนแกนนาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งแต่ เทศบาล 1-6
3. หน่วยวัด : จานวนร้อยละของนักเรียนที่เข้าโครงการ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
5. วิธีการคานวณ : โปรแกรมคานวณ spss
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 90
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวิชาการ / สารวจโดยใช้แบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. ขอบเขตความหมาย : ค่าเฉลี่ยของจานวนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่แต่ละโรงเรียน
จัดให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 60
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 22.22
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวิชาการ / จัดกิจกรรม /แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
๒๐

รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. ขอบเขตความหมาย : จานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ทากิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ภายในโรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมกิจกรรมนอกเหนือการเรียนด้านวิชาการ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 100
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 100
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวิชาการ / โรงเรียนเทศบาล 1-6 จัดกิจกรรม /แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการ
การศึกษาปฐมวัย
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่ได้แสดงความสามารถเต็มศักยภาพ และร่วมแสดงผลงานทางวิชาการระดับปฐมวัย
3. หน่วยวัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 90
5. วิธีการคานวณ : หาผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 80
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจการโรงเรียน /แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 1 ครั้ง / ปีการศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนวงโยธวาทิต ที่มีทักษะและประสบการณ์ในการประกวด
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนกลุ่มสนใจด้านดนตรี
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 50 คน
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 50 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปี
๒๑

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 50 คน
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 50 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนั
ยนที่เข้่ไาด้ร่รวับมโครงการ
ประทานอาหารที
ีคุณค่Camp
าทางโภชนาการ
ยละของผู้เกรีเรียนที
Smart ่มKids
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ นักเรียนโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
การสนั
3. ได้
หน่รวับยวั
ด : บสนุนค่าอาหารกลางวัน
3.
ด : ร้อ(ปียละ2561-2564) :
4. หน่
ค่าเปูวยวั
าหมาย
4.
าหมาย
5. ค่วิธาีกเปูารค
านวณ(ปี: 2561-2564) : จานวนนักเรียนในระบบ SIS ร้อยละ 100
5.
6. วิข้ธอีกมูารค
ลปัจานวณ
จุบัน (ข้: หาผลรวม
อมูลพื้นฐาน) :
6.
อมูลงข้ปัอจมูจุลบ/วิ
ัน ธ(ข้ีกอารเก็
มูลพืบ้นรวบรวมข้
ฐาน) : จอานวน
7. ข้แหล่
มูล : 8,297 คน คิดเป็นร้อยละ 100
7.
งข้่ใอนการเก็
มูล/วิธีกบารเก็
บรวบรวมข้
อมูล : ฝุา: ยกิจการโรงเรียน / แจงนับ
8. แหล่
ความถี
รวบรวมข้
อมูล/รายงาน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอิ่มท้องสมองใส
2. ขอบเขตความหมาย : กลุ่มนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์, นักเรียนยากจน, นักเรียนด้อยโอกาส
3. หน่วยวัด : ร้อยละของกลุ่มนักเรียนที่เข้าโครงการ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
5. วิธีการคานวณ : โปรแกรมคานวณ spss
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 98
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวิชาการ / สารวจโดยใช้แบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

๒๒

รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของพนักงานครู ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : พนักงานครูและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 80 ของพนักงานครูที่เข้าอบรม
5. วิธีการคานวณ : หาผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 60
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศน. / ประเมินผล
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของพนักงานครู ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขอบเขตความหมาย : พนักงานครู ผู้บริหาร ร.ร. ท.1-6 เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 80 ของ พนักงานครูทั้งหมด
5. วิธีการคานวณ : หาผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 60
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศน./ประเมินผล
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้
และเพิ่มศักยภาพในการทางาน
2. ขอบเขตความหมาย : พนักงานครู ร.ร. ท.1-6
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 80 ของ พนักงานครูทั้งหมด
5. วิธีการคานวณ : หาผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 60
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศน./ประเมินผล
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
๒๓

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมวันครูสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อร่วมราลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเชิดชูคุณงามความดี
และครูผู้เสียสละ
3. หน่วยวัด : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 90
5. วิธีการคานวณ : หาผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : จานวนครูและบุคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็น ร้อยละ 80
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจการโรงเรียน/แจกนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสวนผักคนเมืองในโรงเรียน
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเทศบาล 4
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 90
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 4
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนที่เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 90
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 80
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ
๒๔

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนที่เข้าใช้บริการธนาคารโรงเรียน
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ใช้บริการธนาคารโรงเรียน
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 70
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมลดจานวนขยะภายในโรงเรียน
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ร่วมกิจกรรมลดขยะ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 90
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 80
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษากับสถานศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่เข้ามามีส่วนร่วม หรือจัดกิจกรรม
ร่วมกับสถานศึกษา
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 50
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 36
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

๒๕

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 50
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 30
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 – 6 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนครั้งที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
3. หน่วยวัด : ครั้ง
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 6 ครั้ง/ปีการศึกษา
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 4 ครั้ง/ปีการศึกษา
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนครั้ง/ปีงบประมาณ ที่สถานศึกษาได้รับการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : การติดตามและให้แนวทางการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมิน
จาก สมศ. รอบ 4
3. หน่วยวัด : ครั้ง/ปีงบประมาณ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปีการศึกษา

๒๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนเทศบาล 1-6 ที่เข้าร่วม
โครงการ
3. หน่วยวัด : จานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
5. วิธีการคานวณ : โปรแกรมคานวณ spss
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวิชาการ / สารวจโดยใช้แบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนครั้ง/ปีการศึกษา ที่สถานศึกษาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรการสอน
2. ขอบเขตความหมาย : โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
3. หน่วยวัด : ครั้ง/ปีการศึกษา
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของพนักงานครู ได้ร่วมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอนวิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ขอบเขตความหมาย : ครูผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ครูผู้สอนพุทธศาสนา/อิสลามศึกษา และครูกลุ่ม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 1-6 ที่เข้าร่วมโครงการ
3. หน่วยวัด : จานวนร้อยละของครูผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 100
5. วิธีการคานวณ : โปรแกรมคานวณ spss
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวิชาการ / สารวจโดยใช้แบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
๒๗

รายละเอียดตัวชี้วัด

9.

1. ตัวชี้วัด : จานวนสถานศึกษาที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
3. หน่วยวัด : โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 6 โรงเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 6 โรงเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายแผนงานและโครงการ สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนเด็กด้อยโอกาสที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา
ในระบบจากเทศบาลนครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กด้อยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก เนื่องจากประสบ
ปัญหาต่าง ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับ
บริ ก ารทางการศึ ก ษาหรื อ ได้ รับ พั ฒ นาทั้ ง ทางร่า งกาย สติ ปั ญญา อารมณ์ สั ง คม และจิ ต ใจ
จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่
ถูกต้องเหมาะสมกับวัย
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : 60 คน
5. วิธีการคานวณ : แบบแจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน : 45 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

๒๘

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่เทศบาลนครหาดใหญ่กาหนด
จากการเข้าร่วมโครงการ SMART STUDENT
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือก
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : จานวน 80 คน
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนพื้นที่ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ขอบเขตความหมาย : พืน้ ที่ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน หมายถึง การจัดมุมเรียนรู้ที่หลากหลาย
นอกห้องเรียน
3. หน่วยวัด : จุด
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : 10 จุด
5. วิธีการคานวณ : แบบแจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน : 3 จุด
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนปฐมวัย ศพด.
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
หมัดยาเม๊าะมุสลิมกิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนปฐมวัย ศพด. หมายถึง กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน และกิจกรรมอื่นๆ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : ร้อยละ 100
5. วิธีการคานวณ : แบบแจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 100
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
๒๙

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมกิจกรรมใส่ใจสุขภาพ มีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านสมวัย
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิมทุกคน
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. 4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 100
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 100
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักวิทยาศาสตร์
(Science Kids Camp) สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักวิทยาศาสตร์ หมายถึง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมในระยะเวลาที่กาหนด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่นามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ
3. หน่วยวัด : จานวนนับ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : 500 คน
5. วิธีการคานวณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯที่สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหา x 100 / จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 130 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

๓๐

รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมีความพร้อมเข้ารับการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิมที่ผ่านการประเมิน
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 100
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 100
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด

4.

1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของเยาวชนที่ผ่านการอบรมด้านอาชีพ
2. ขอบเขตความหมาย : เยาวชน และประชาชน ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีพ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของเยาวชนเป็นผู้ประกอบการมือใหม่แบบมืออาชีพ
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้ประกอบการมือใหม่แบบมืออาชีพ หมายถึง การจัดมุมเรียนรู้ที่
หลากหลายนอกห้องเรียน
3. หน่วยวัด : จานวนนับ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : ร้อยละ 50
5. วิธีการคานวณ : หาค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
๓๑

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชีว้ ัด : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมหอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯต่อปี
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว
กิจกรรมหอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง การเข้าร่วมพิธีเปิด หรือการแข่งขัน
หรือการอบรม และหรือการเข้าชมนิทรรศการ
3. หน่วยวัด : จานวนนับ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : 10,000 คน
5. วิธีการคานวณ : การแจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 8,732 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ หมายถึง การอบรม และหรือ
การเข้าชมนิทรรศการ และหรือกิจกรรมค่าย
3. หน่วยวัด : จานวนนับ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : 20,000 คน
5. วิธีการคานวณ : การแจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 7,701 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละ 1 ครั้ง

๓๒

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่ ต่อปี
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่ หมายถึง การแข่งขัน และหรือการอบรม
และหรือการเข้าใช้ห้องสมุด
3. หน่วยวัด : จานวนนับ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : 2,000 คน
5. วิธีการคานวณ : การแจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1,815 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนทุกเพศทุกวัยในท้องถิ่นมีความสุขในการเรียนรู้เพิ่มเติม
2. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม HAPPY FOR ALL ส่งต่อหาดใหญ่ให้เป็น “มหานครแห่งความสุข”
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : จานวน 5,000 คน
5. วิธีการคานวณ : นับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

๓๓

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์อาเซียนประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน
สามารถใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารได้ ในบริบทต่างๆ
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชนที่เข้ารับการอบรม
กิจกรรมศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียนภาคใต้ หมายถึง การเข้ารับการอบรม
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารตามที่กาหนด
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : 1,000 คน
5. วิธีการคานวณ : จานวนของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร x 100
/ จานวนของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปี 2559 จานวน 400 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชน
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : 6,000 คน/เดือน
5. วิธีการคานวณ : เครื่องดิจิตอลตรวจนับคนเข้าออก
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณ 5,367 คน/เดือน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : งานห้องสมุด ฝุายการศึกษานอกโรงเรียน
และตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละ 1 ครั้ง

๓๔

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา/ปีการศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
3. หน่วยวัด : แห่ง
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน : 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนหนังสือย้อนอดีตนครหาดใหญ่ ชุดที่ 5 ที่เผยแพร่แก่สถานศึกษา และองค์กรทางการ
ศึกษาร้อยละของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ได้รับข้อมูลจากสื่อ Social Media
2. ขอบเขตความหมาย : หนังสือย้อนอดีตนครหาดใหญ่ ชุดที่ 5 หมายถึง หนังสือที่บอกเล่า
สื่อ Social Media หมายถึง การนาเสนอวีดิทัศน์ย้อนอดีตนครหาดใหญ่ ใน YOUTUBE
Facebook และWebsite : Hatyaicity.go.th
3. หน่วยวัด : จานวนนับ จานวนview การเข้าชมสื่อ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561 -2564) : 4,000 เล่ม และ 10,000..views

5. วิธีการคานวณ : การแจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน : 7. แหล่งข้อมูล/วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครัง้
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี
2. ขอบเขตความหมาย : จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานรัฐพิธีในแต่ละกิจกรรม
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 10,000-50,000 คน
5. วิธีการคานวณ : นับโดยประมาณ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 10,000 คน ต่อ 1 กิจกรรม
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
๓๕

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
2. ขอบเขตความหมาย : จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 5,000 คน
5. วิธีการคานวณ : นับโดยประมาณ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 2,000 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และมิดไนท์สงกรานต์
2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และมิดไนท์
สงกรานต์
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : มากกว่าร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ : ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 60
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/แบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีวันสาคัญทางศาสนา
2. ขอบเขตความหมาย : จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีวันสาคัญทางศาสนา
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1,000 คน
5. วิธีการคานวณ : นับโดยประมาณ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 500 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง

๓๖

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง
2. ขอบเขตความหมาย : จานวนประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 30,000 คน
5. วิธีการคานวณ : นับโดยประมาณ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 10,000 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบุญสารทเดือนสิบ
2. ขอบเขตความหมาย : จานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นบุญสารทเดือนสิบ
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1,000 คน
5. วิธีการคานวณ : นับโดยประมาณ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 800 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:
ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นใต้
2. ขอบเขตความหมาย : จานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสาน
ศิลป์ถิ่นใต้
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 2,000 คน
5. วิธีการคานวณ : นับโดยประมาณ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1,000 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
๓๗

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจจากแบบสอบถามในการจัดโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นใต้
2. ขอบเขตความหมาย : ความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นใต้
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : มากกว่าร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ : ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 75.3
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/แบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชน์องค์ปูุทวดขุนพลายดา
(เจ้าพ่อคอหงส์)
2. ขอบเขตความหมาย : จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชน์องค์ปูุทวดขุนพลายดา
(เจ้าพ่อคอหงส์)
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 500 คน
5. วิธีการคานวณ : นับโดยประมาณ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญเดือนห้าห่มผ้าพระนอน
2. ขอบเขตความหมาย : จานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญเดือนห้าห่ม
พระนอน
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 10,000 คน
5. วิธีการคานวณ : นับโดยประมาณ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง

๓๘

ผ้า

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนหน่วยงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนกิจการด้านศาสนา และการอนุรักษ์
บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ขอบเขตความหมาย : จานวนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนกิจการด้านศาสนา และการอนุรักษ์
บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. หน่วยวัด : หน่วยงาน/โครงการ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 10 หน่วยงาน/20 โครงการ
5. วิธีการคานวณ : นับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 14 หน่วยงาน/25 โครงการ
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:
ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “อนุบาลช้างน้อยเกมส์”
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กปฐมวัย และครูผู้ดูแล
3. หน่วยวัด : จานวนคน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1,600 คน
5. วิธีการคานวณ : วัดจากจานวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม และจานวนเด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : จานวนครูผู้ดูแลประมาณ 300 คน เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
ต่างๆ จานวน 300 คน กรรมการเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 300 คน รวม 1,600 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

๓๙

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
2. ขอบเขตความหมาย : เจ้าหน้าที่และนักกีฬา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้และ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 500 คน
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 425 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : อันดับที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
2. ขอบเขตความหมาย : อันดับ คือ ลาดับ อปท. ที่ได้รับเหรียญรางวัลมากที่สุดจากการแข่งขัน
ระดับประเทศ
3. หน่วยวัด : รายการ
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : อันดับที่ 5
5. วิธีการคานวณ : การแจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : อันดับที่ 7
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง

๔๐

รายละเอียดตัวชี้วัด

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1. ตัวชี้วัด : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนฟังสารวันเด็ก
นักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณสาขาต่างๆ ผู้แสดงความสามารถด้านการแสดงบนเวที
ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชนและประชาชน ทั่วไป
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ประกอบด้วยกิจกรรมบนเวทีใหญ่
และตามซุ้มต่างๆ กิจกรรมการเล่นเกมส์ ตามซุ้มต่างๆ ของรางวัลที่แจกจ่ายจามซุ้มต่างๆ ความ
สนุกสนานของงาน การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม ระยะเวลาในการจัดงานและความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการจัดงานในครั้งนี้
3. หน่วยวัด : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามจานวนคน
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ คิดค่าเป็นร้อยละของการตอบ
แบบสอบถาม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10,000 คน
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมและอื่นๆ ในระดับมากที่สุดร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับจากผู้ผ่านเข้างาน ในช่องทางที่กาหนด3
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ โดยการหาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างแต่ละข้อ โดยการเฉลี่ยจากค่าน้าหนักของข้อมูลที่ได้
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 9,000
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 51.2
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับจากการผ่าน
2) เครื่องแสกนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม

๔๑

รายละเอียดตัวชี้วัด

9.

10.

1. ตัวชี้วัด : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กุญชรเกมส์ต้านยาเสพติด”
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กุญชรเกมส์ต้านยาเสพติด
2. ขอบเขตความหมาย : 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักกีฬา, นักกรีฑา, ขบวนพาเหรด,
กองเชียร์, ผู้บริหาร, พนักงานเทศบาล, สมาชิกชมรมสังกัดเยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่น ๆ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมกีฬา
สากล, กรีฑา, กีฬาพื้นบ้าน, การประกวดขบวนพาเหรด, กองเชียร์, และการรณรงค์การต่อต้าน
ยาเสพติด, การบริการอาหารและเครื่องดื่ม, ระยะเวลาในการจัดงานและความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการจัดงานในครั้งนี้
3. หน่วยวัด : 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามรายชื่อของหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ค่าเป็นร้อยละของการ
ตอบ แบบสอบถาม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
2) ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ : 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามรายชื่อของหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมและอื่นๆ โดยการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละข้อ โดยการเฉลี่ยจากค่าน้าหนักของข้อมูลที่ได้
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,600
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 49
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามรายชื่อของ
หน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม

๔๒

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียนและเยาวชนเทศบาล
นครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : คัดเลือกและเตรียมทีม เพื่อเป็นตัวแทนเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาค และรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
3. หน่วยวัด : จานวนคน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 2,000 คน
5. วิธีการคานวณ : จานวน นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างที่ส่งเข้าร่วม แต่ละชนิดกีฬา
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,950 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “เซปักตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์”
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อหรือผู้ที่สนใจในกีฬาตะกร้อ
3. หน่วยวัด : จานวนคน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 300 คน
5. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้นฐาน) : มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 270 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : โครงการจัดการแข่งขันแบดมินตันนครหาดใหญ่โอเพ่น
๒. ขอบเขตความหมาย : นักกีฬาแบดมินตัน จากสโมสรและชมรมต่างๆ ทั่วประเทศและประเทศใกล้เคียง
๓. หน่วยวัด : จานวนคน
๔. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 300 คน
๕. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 300 คน
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
๔๓

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์นครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก และเยาวชน
3. หน่วยวัด : จานวนคน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 400 คน
5. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ จานวน 250 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์นครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
3. หน่วยวัด : จานวนคน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 90
5. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 300 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์นครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชน
3. หน่วยวัด : จานวนคน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1,600 คน
5. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ จานวน 1,200 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

๔๔

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่
2) จานวนเหรียญรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมไท้เก็กเทศบาลนครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักกีฬา, สมาชิกชมรมไท้เก๊ก
เทศบาลนครหาดใหญ่ ๒) จานวนเหรียญและถ้วยรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมไท
เก๊กแห่งประเทศไทย
3. หน่วยวัด : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
2) จานวนเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 150 คน
๒) เหรียญรางวัลจานวน 9 เหรียญ
5. วิธีการคานวณ : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
๒) นับจานวนเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 80 คน
๒) เหรียญรางวัลจานวน 5 เหรียญ
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามรายชื่อที่ส่งเข้าร่วม
กิจกรรม 2) นับจานวนเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม

๔๕

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
2) จานวนเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
2. ขอบเขตความหมาย : ๑) จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขัน ประกอบด้วย
นักกีฬา, นักกรีฑา, ขบวนพาเหรด, กองเชียร์, ผู้บริหาร, พนักงานเทศบาล ๒) จานวนเหรียญ
และถ้วยรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขัน
3. หน่วยวัด : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขัน
๒) จานวนเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า
3๐๐ คน 2) เหรียญรางวัลจานวน ๑๒ เหรียญ และถ้วยรางวัลจานวน ๕ ใบ
5. วิธีการคานวณ : ๑) นับตามรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขัน
๒) นับจานวนเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 2๐๐ คน
๒) เหรียญรางวัลจานวน ๒๔ เหรียญ และถ้วยรางวัลจานวน ๑๐ ใบ
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามรายชื่อที่ส่งเข้าร่วม
กิจกรรม และการแข่งขัน 2) นับจานวนเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม

๔๖

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จานวนผู้เข้ารับโล่รางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ่” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
2) ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จานวนผู้เข้ารับโล่รางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ่” เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ ๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ประกอบด้วยกิจกรรม
บนเวที,การจัดนิทรรศการ,การบริการอาหารและเครื่องดื่ม, ระยะเวลาในการจัดหางาน และ
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงานในครั้ง
3. หน่วยวัด : ๑) จานวนผู้เข้ารับโล่รางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ่” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
นับ ตามจานวนคน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมและอื่นๆ คิดค่าเป็น
ร้อยละของการตอบแบบสอบถาม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ๑) จานวนผู้เข้ารับโล่รางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ่”
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 30 คน ๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับจากผู้ผ่านเข้างาน ในช่องทางที่กาหนด
๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ โดยการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1) จานวนผู้เข้ารับโล่รางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ่” เนื่องใน
เยาวชนแห่งชาติ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถาม
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ๑) จานวนผู้เข้ารับโล่รางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ่”
เนื่องในวัน ๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลานกีฬาและนันทนาการต้านยาเสพติด
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
3. หน่วยวัด : จานวนผู้เข้าร่วม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1,200 คน
5. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีจานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 800 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
๔๗

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนเด็กและเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูร้อน
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก และเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 2,200 คน
5. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนเด็ก และเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ จานวน 1,800 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด

7.
8.

1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมวงหาดใหญ่ออเคสตร้า
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจดนตรีออเคสตร้า
3. หน่วยวัด : จานวนคน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 90 คน
5. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนนักดนตรีที่เปิดรับสมัครในแต่ละปี
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีผู้เข้าร่วมและฝึกซ้อมจานวน 75 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชน
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1,000 คน
5. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ จานวน 600 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

๔๘

รายละเอียดตัวชี้วัด

9.
10.

1. ตัวชี้วัด : จานวนรายการที่ให้การสนับสนุน ด้านกีฬาและนันทนาการ
2. ขอบเขตความหมาย : สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬาและนันทนาการให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชน
3. หน่วยวัด : จานวนรายการที่สนับสนุน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 10 รายการ
5. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ให้ความอนุเคราะห์ชุดและอุปกรณ์กีฬา จานวน 2 รายการ
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 2 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนเข้ารับการอบรม ,
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเทศบาล ,วิทยากร .เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่ให้การสนับสนุน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆประกอบด้วย
กิจกรรมการอบรม, จัดนิทรรศการ, จัดกิจกรรมซุ้มต่างๆ, การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง, การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม, ระยะเวลาในการจัดงานและความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงานในครั้งนี้
3. หน่วยวัด : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามจานวนคน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ คิดค่าเป็นร้อยละของการตอบแบบสอบถาม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ คน
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๙๐
5. วิธีการคานวณ : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการลงทะเบียน
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่น ๆ โดยการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละข้อ โดยการเฉลี่ยจากค่าน้าหนักของข้อมูลที่ได้
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๐๐ คน
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๐
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับจากการลงทะเบียน
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม

๔๙

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง
2) ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนเข้ารับการอบรม,
ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารเทศบาล,วิทยากร,เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ,และเอกชนที่ให้การ
สนับสนุน ๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ประกอบด้วยกิจกรรม
การอบรม,จัดนิทรรศการ,จัดกิจกรรมซุ้มต่างๆ , การบริการอาหารและเครื่องดื่ม,ระยะเวลาในการ
จัดงานและความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงานในครั้งนี้
3. หน่วยวัด : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับตามจานวนคน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในกิจกรรมและอื่นๆ คิดค่าเป็นร้อยละของการตอบแบบสอบถาม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน
๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการลงทะเบียน
๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ โดยการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละข้อ โดยการเฉลี่ยจากค่าน้าหนักของข้อมูลที่ได้
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 60
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นับจากการลงทะเบียน
๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม

๕๐

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมกีฬานครหาดใหญ่
2) ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมกีฬานครหาดใหญ่
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น การฝึกอบรม, การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ในกิจกรรม และอื่นๆ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ,วิทยากร,กรรมการผู้ตัดสิน,การ
จัดการแข่งขัน,การบริการอาหารและเครื่องดื่ม,ระยะเวลาในการจัดงานและความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการจัดงานในครั้งนี้
3. หน่วยวัด : 1) ตามจานวนครั้งของการจัดกิจกรรม 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในกิจกรรมและอื่นๆ คิดค่าเป็นร้อยละของการตอบแบบสอบถาม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : ๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 20 คน
๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ : ๑) นับจากการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสมาคมส่งเสริมกีฬานคร
๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ โดยการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละข้อ โดยการเฉลี่ยจากค่าน้าหนักของข้อมูลที่ได้
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรม จานวน 12 คน
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 60
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ๑) จานวนการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสมาคมส่งเสริม
กีฬานครหาดใหญ่ ๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหาดใหญ่เทนนิสทีม
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
3. หน่วยวัด : จานวนผู้เข้าร่วม
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 500 คน
5. วิธีการคานวณ : นับจากผู้เข้าร่วมโครงการ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีจานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

๕๑

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันหาดใหญ่สเก็ตชาเล้นจ์
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก และเยาวชน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 500 คน
5. วิธีการคานวณ : นับจากผู้เข้าร่วมโครงการ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : มีจานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก และเยาวชน ที่มคี วามสนใจด้านกีฬาฟุตบอล
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเปูาหมาย (ปี 2561-2564) : 400 คน
5. วิธีการคานวณ : นับจากจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง

๕๒

บทที่ 2
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนทีผ่ ่านมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญํ กาหนดวิสัยทัศน๑วํา "มหานครแหํงการเรียนรู๎ พัฒนาสูํสากล ประชาชนมีความสุข"
กาหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาการศึกษา 4 ยุทธศาสตร๑ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย
๑.๑ แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการระดับกลุํมจังหวัด (ภาคใต๎
ชายแดน) สตูล, สงขลา,ปัตตานี ,
ยะลา, นราธิวาส จานวน 2 ครั้ง

จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการระดับกลุํมจังหวัดการศึกษาที่
8 จานวน 3 ครั้ง โดยมี
คณะกรรมการและอนุกรรมการเข๎า
รํวมพัฒนาการศึกษา จานวน
ประมาณ 100 คน

ประชุมคณะกรรมการระดับกลุํม
จังหวัดที่ 8 (ภาคใต๎ชายแดน)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 5 จังหวัด ให๎พัฒนาในทิศทาง
เดียวกํอน โดยมีคณะกรรมการเข๎า
รํวมประชุมฯ 120 คน ทาให๎บรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว๎

๑. โครงการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ เจ๎าภาพระดับกลุํม
จังหวัด

เพื่อจัดประชุมณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการฯ และ
อนุกรรมการระดับกลุํมจังหวัด
การศึกษาที่ 8ภาคใต๎ชายแดนเพื่อ
รํวมวางแผนพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่น
ที่ 8

๒. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ตัวแทนครูเรื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ ครูมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
เรียนรู๎และเทคนิคการจัดการเรียน
โรงเรียนคาร๑บอนต่า
จัดการเรียนการสอนเทคนิคการสอน เทคนิคการสอน และอยากให๎มีการจัด
การสอนครูในสังกัดทุกสาระการเรียนรู๎ เพือ่ นาไปพัฒนาการเรียนการสอน ที่ ให๎ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
โครงการอยํางสม่าเสมอ
สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนา
เมืองสีเขียว ตามนโยบาย
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

๓. โครงการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ เจ๎าภาพระดับ
สํวนกลาง

เพื่อสร๎างเครือขํายทางวิชาการ
ระดับจังหวัด ระดับกลุํมการจัด
การศึกษาท๎องถิ่นและระดับประเทศ
เพื่อให๎เกิดการประสานความรํวมมือ
ในด๎านการศึกษา โดนการดาเนิน
งานด๎านการจัดการศึกษาท๎องถิ่น
ระดับกลุํมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น
ระดับประเทศเพื่อให๎เกิดการประสาน
ความรํวมมือด๎านการศึกษา

ตัวแทนคณะกรรมการการ
จัดการศึกษาท๎องถิ่นกลุํมจังหวัด
การศึกษาที่ 1-18
มาประชุมรํวมกัน ได๎มีเจ๎าภาพเป็นผู๎
รับรอง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการจัดการประสานงาน
คณะกรรมการฯ ระดับสํวนกลางและ วิชาการ ระดับกลุมํ จังหวัด
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 100 คน
การศึกษาท๎องถิ่นที่ 1-18 ที่ปรึกษา
ด๎านการศึกษามาประชุมฯทิศทางการ
จัดการศึกษารํวมกันเพื่อพัฒนา
การศึกษาท๎องถิ่น

๔. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ให๎มีความรู๎ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ครูได๎รับกความรู๎วามสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ศึกษาดูงาน จัดอบรมพัฒนา
ให๎ความรู๎ในการปฏิบัติงานและตาม
หนังสือสั่งการตําง ๆ
(โรงเรียนเทศบาล 1 - 6)

ครูได๎รับกความรู๎วามสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

5. จัดกิจกรรมวันครู
สังกัดเทศบาล

เพื่อสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะครู
สังกัดเทศบาล

คณะครูและบุคลากรวิชาการศึกษา
ได๎รับการพัฒนาและเสริมสร๎างความ
สามัคคีในหมูํคณะ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
รํวมจัดกิจกรรมวันครู

คณะครูและบุคลากรทางการมีการ
เข๎ารํวมกิจกรรมวันครูคิดเป็น
ร๎อยละ90

6. โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากร
- แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
การศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อสร๎างความตระหนักให๎บุคลากร
ดูแลสุขภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
สํงเสริมให๎บุคลากรได๎ตรวจสุขภาพ
ประจาปีอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง

บุคลากรเข๎ารํวมโครงการ
โดยใช๎สถานที่ของโรงเรียน
เป็นหลักและได๎รับความรํวมมือจาก
โรงพยาบาลหาดใหญํที่ได๎ให๎การ
บริการไมํวําเรื่องของบุคลากร และ
อุปกรณ๑ รวมถึงรถเอ็กซเรย๑เคลื่อนที่

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัด
คลองเรียน)ได๎รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปีร๎อยละ 80

บุคลากรเข๎ารํวมโครงการคิดเป็นร๎อย
ละ ๗๒.๗๐
บุคลากรมีสุขภาพรํางกายที่สมบูรณ๑
แข็งแรง มีความพร๎อมในการ
ปฏิบัติงาน
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บุคลากรมีสุขภาพรํางกายที่
สมบูรณ๑แข็งแรงมีความพร๎อม
ในการปฏิบัติงานโดยได๎รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจาปีทุกปี ครูและบุคลากร
ได๎รับความรู๎และพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการดูแล
สุขภาพตนเองและผู๎อื่นได๎อยําง
มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาธุรการ
สานักงาน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎
เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ๑ให๎มีเพียงพอ
ตํอความต๎องการของนักเรียนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และเอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค๑

ได๎รับวัสดุในการบริหารงานและการ
เรียนการสอนอยํางเพียงพอ

8. โครงการตรวจสุขภาพ
เพื่อให๎ครูและบุคลากรได๎รับการตรวจ
ประจาปีของครูและบุคลากร สุขภาพประจาปีเพื่อค๎นหาความ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
ผิดปกติของโรค เพื่อให๎ครูและ
บุคลากรได๎มีความรู๎และสามารถ
ปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎องเมื่อมีโรคภัย
ไข๎เจ็บ เพื่อให๎ครูและบุคลากรได๎
ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแล
สุขภาพอนามัยให๎แข็งแรง เพื่อสร๎าง
ขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของครูและบุคลากร

ครูและบุคลากรได๎รับการ
ตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อ
ค๎นหาความผิดปกติของโรค
เพื่อให๎ครูและบุคลากรได๎มี
ความรู๎และสามารถปฏิบัติตนได๎อยําง
ถูกต๎อง

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ได๎รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
ได๎รับการตรวจสุขภาพประจาปี
จานวน 75 คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนได๎รับ
การตรวจสุขภาพประจาปีและมี
ความรู๎เรื่องการรักษาสุขภาพอนามัย
ให๎สมบูรณ๑แข็งแรง รู๎จักปฏิบัติตน
เพื่อปูองกันโรคภัยไข๎เจ็บมากขึ้น

9. โครงการสํงเสริมการวิจัย เพื่อสํงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
เรียนรู๎ ติดตามผลและใช๎ผลเพื่อ
-กิจกรรมจัดทาวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาผูเ๎ รียนให๎เต็มศักยภาพ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
เชิงปริมาณ
ติดตามผลและใช๎ผลเพื่อพัฒนาผู๎เรียน ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียน
ให๎เต็มศักยภาพ
ละ 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎
อยํางเต็มศักยภาพ ร๎อยละ 90
สถานศึกษาประสบความสาเร็จตาม
โครงการ/กิจกรรม
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ได๎รับวัสดุในการบริหารงานและการ
เรียนการสอนอยํางเพียงพอ

ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎
อยํางเต็มศักยภาพ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

1.2 แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

๑. โครงการสํงเสริมความ
เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
เป็นเลิศและคนเกํงของท๎องถิ่น และคนเกํงของท๎องถิ่น

เปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน
สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถเป็นเลิศใน 5 กลุํมวิชา
ในระดับประถม5 ม. 2 และ ม.5 เข๎า
รํวมแขํงขันในระดับประเทศได๎กาหนด

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

สอบคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถในด๎านตํางๆ
จัดกิจกรรมเข๎าคํายเสริม
ทักษะนักเรียนและสํง
นักเรียนไปแขํงขันใน
ระดับตํางๆ

สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศใน 5 กลุํมวิชา
จานวน 15 คน

นักเรียนได๎รับรางวัลในการแขํง
ขันคนเกํงท๎องถิ่นระดับประเทศ
ปรับปรุงวิธีการสํงเสริมความ
เป็นเลิศให๎ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิธีการแขํงขัน
ระดับประเทศ

มีผู๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะวิชาการ
14,398 คน มี องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเข๎ารํวม 126
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ผู๎เข๎ารํวมโครงการแขํงขันทักษะ
วิชาการมีเจตคติที่ดีและนา
ความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎พัฒนา
ตนพัฒนางานอยูํในระดับมาก
ผู๎เข๎ารํวมโครงการและผู๎สนใจ
งานมีความพึงพอใจตํอการ
จัดการแขํงขันทักษะวิชาการ
ของเทศบาลนครหาดใหญํอยูํ
ในระดับมาก

๒. โครงการจัดงานแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ เจ๎าภาพ
ระดับภาคและเข๎ารํวมแขํงขัน
ระดับประเทศ

เพื่อจัดการแขํงขันทักษะวิชาการ
สาเร็จลุลํวงเป็นไปตาม
ระดับภาคและระดับประเทศเพื่อจัด วัตถุประสงค๑ที่กาหนด
แสดงผลงานครู และนักเรียนทาง
วิชาการด๎านการศึกษา เพื่อ
ประชาสัมพันธ๑เผยแพรํผลงานการจัด
การศึกษาของ อปท. ให๎ประชาชน
ทั่วไปและหนํวยงานอื่นได๎รับทราบ

นักเรียน ครู ใน อปท. 14 จังหวัด
ภาคใต๎ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขัน
ทักษะวิชาการ นักเรียน ครู เกิดการ
พัฒนาตนเองให๎มีความรู๎
ความสามารถมีทักษะด๎านวิชาการ
ตํางๆ จัด
นิทรรศการทางการศึกษารํวม
แสดงผลงานนักเรียน/ครู รํวมแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ

3. โครงการสอนาษา
ตํางประเทศในโรงเรียน
เทศบาล

เพื่อฝึกทักษะด๎านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษแกํนักเรียน เพื่อให๎มี
ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษ
ให๎มากขึ้น

นักเรียนมีความสามารถและ
พฤติกรรมผู๎ใช๎ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารดีขึ้น

จัดสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มีครูตํางชาติที่ได๎รับคัดสรร
เทศบาล 1-5 ตั้งแตํชั้นอนุบาล - ม.6 เข๎ามาปฏิบัติการสอนใน
โดยครูเจ๎าของภาษา จัดกิจกรรม
รร.ท. 1-5 ตามเปูาหมาย
เสริมทักษะและอบรมครู

4. โครงการการสํงเสริม
กิจกรรมรักการอํานใน
สถานศึกษา

เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่จัดการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษาและ
เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
อํานในเกณฑ๑ต่าจานวน 1 โรงเรียน

เพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ด๎านการอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
และการสังเคราะห๑เพือ่ พัฒนาทักษะของ
ผู๎เรียนให๎สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง

นักเรียนในระดับประถมโรงเรียนที่ได๎รับ
การคัดเลือกให๎ดาเนินการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการอํานดีขึ้นในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่
3 / 5 จานวน 250 คน
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นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านการ
อําน มีนิสัยรักการอําน รักการค๎นคว๎า
เกิดการใฝุรู๎และนาไปสูํการปฏิบัติใน
ชีวติ ประจาวัน

มีการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของชาวตํางชาติอยูํใน
เกณฑ๑ดี

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

5. โครงการจัดกิจกรรมศูนย๑ เพื่อพัฒนาผู๎ประกอบการรายยํอย
ประสานการจัดการความรู๎ ด๎านภาษาอาเซียน เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาคมอาเซียน
ผู๎สนใจทุกเพศ ทุกวัย เพื่อรณรงค๑ให๎
ตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาอาชีพ

เปิดอบรมภาษามาลายู เพื่อ
สื่อสาร จานวน 2 รุํน
ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร
จานวน 5 รุํน ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารจานวน 6 รุํนรวมผู๎เข๎าอบรม
ทั้งสิ้น จานวน391 คน

เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน
เข๎ารํวมกิจกรรมปีละไมํน๎อยกวํา
2,000 คน

เปิดอบรมภาษามาลายู เพื่อ
สื่อสาร จานวน 2 รุํน
ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร
จานวน 5 รุํน ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารจานวน 6 รุํนรวมผู๎เข๎าอบรม
ทั้งสิ้น จานวน 391 คน

9. โครงการเด็กดีศรีเอ็งเสียง เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดและ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
พัฒนาระบบดูแล ชํวยเหลือผู๎เรียน
อยํางเข๎มแข็งและทั่วถึง (มฐ.9.1)
เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
สํงเสริมคํานิยมที่ดีงาม (มฐ.9.4)
เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
สํงเสริมประชาธิปไตย(มฐ.9.7) เพื่อ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม
และคํานิยม ที่พึงประสงค๑

สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบ
ดูแล ชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางเข๎มแข็ง
และทั่วถึงสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสํงเสริมคํานิยมที่ดีงาม
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
ความเป็นประชาธิปไตย

เปูาหมายเชิงปริมาณร๎อยละ 90
ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม
เปูาหมายเชิงคุณภาพ สถานศึกษามี
การจัดและพัฒนาระบบดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางเข๎มแข็งและ
ทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
คํานิยมที่ดีงาม มีการสํงเสริมการจัด
กิจกรรมความเป็นประชาธิปไตย
สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑

เป็นไปตามเปูาหมาย
ที่วางไว๎

๑0. โครงการเรียนรู๎สูํโลก
กว๎าง
-กิจกรรมสํงเสริมการอําน
-กิจกรรมสัปดาห๑ห๎องสมุด
-กิจกรรม 5 นาทีกับห๎องสมุด
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ด๎านการอําน การเขียน การคิด
วิเคราะห๑และการสังเคราะห๑
ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน รู๎จักตั้ง
คาถามเพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ รอบตัว

เชิงปริมาณ ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนที่
เข๎ารํวมโครงการ เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ด๎านการอําน การเขียน การคิด
วิเคราะห๑และการสังเคราะห๑ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รัก
การเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่องตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ
ผลการประเมินโครงการ
100 นักเรียนผํานเกณฑ๑การประเมิน อยูํในเกณฑ๑ดีมาก ร๎อยละ
การอําน คิดวิเคราะห๑ เขียนร๎อยละ 98.60
100 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนสูงขึ้น

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนด๎านการอําน การเขียน การคิด
วิเคราะห๑และ การสังเคราะห๑ เพื่อ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่องตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ผลการดาเนินโครงการ
อยูํในเกณฑ๑ที่ดีมาก
ร๎อยละ 91.28

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

๑1. โครงการสํงเสริม
อัจฉริยภาพผู๎เรียน
-กิจกรรมดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
-กิจกรรมผึ้งน๎อย...สูํโลกกว๎าง
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
-กิจกรรมแขํงขันความเป็น
เลิศทางวิชาการ
-กิจกรรมวันสุนทรภูํ
-กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ
- กิจกรรมเข๎าคํายคณิต-วิทย๑
ผู๎เรียนชั้น ม.1/ม.4)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อให๎สถานศึกษาจัดโครงการ/
กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เพื่อให๎ผู๎เรียนนิยมไทย เห็นคุณคําภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจ
ในวัฒนธรรมและความเป็นไทย

สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบ
ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน มีการจัดกิจกรรม
ด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ สํงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการความคิด
สร๎างสรรค๑ ความสามารถพิเศษ และ
ความถนัดของผู๎เรียนให๎เต็มตาม
ศักยภาพ ผู๎เรียนได๎รับการสํงเสริม
และพัฒนาการเรียนรู๎อยําง
หลากหลายตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพ ทั้งทางรํางกาย อารมณ๑
สังคม และสติปัญญา

๑2. โครงการเข๎าคําย
วิทยาศาสตร๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อสํงเสริมความรู๎ให๎แกํนักเรียนตาม ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียน
ความถนัดของทุกสาระวิชา เพื่อเปิด วิทยาศาสตร๑ผู๎เรียนมีทักษะ
โอกาสให๎นักเรียนค๎นพบตัวเองตาม กระบวนการคิดแก๎ปัญหา
ความถนัด

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

เชิงปริมาณ ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนที่ เป็นไปตามเปูาหมายที่
เข๎ารํวมโครงการ เชิงคุณภาพ
ตั้งไว๎
สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม
สํงเสริมสนับสนุนตามนโยบายที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ผู๎เรียนนิยม
ไทย เห็นคุณคําภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

ผลการประเมิน
โครงการอยูํในเกณฑ๑ดีร๎อยละ
98.60

ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎พิธกี รรมทางศาสนารํวม
กิจกรรมทาบุญตักบาตร ตามประเพณี
ผู๎เรียนได๎แสดงความสามารถในการทา
กิจกรรมตําง ๆ ที่กาหนด และมีความ
สนุกสนานในการรํวมกิจกรรมเกิด
สัมพันธ๑ภาพที่ดีระหวํางครู ผู๎เรียนและ
ผู๎ปกครอง

ผู๎เรียนมีทักษะกระบวน
การคิด แก๎ปัญหาได๎
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ความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็น ร๎อยละ ๙๑.๘๘

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

13. โครงการประชาสัมพันธ๑ เพื่อประชาสัมพันธ๑ขําวสาร ข๎อมูล
โรงเรียน
ความเคลื่อนไหวด๎านการศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
ตลอดจนการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของ
โรงเรียนสูํชุมชนเพื่อสร๎างปฏิสัมพันธ๑
ที่ดีกับผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน
เพื่อให๎ผู๎ปกครอง โรงเรียน และ
ชุมชน สามารถสํงเสริม สนับสนุน
และมีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา

ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรับทราบข๎อมูลให๎
ความรํวมมือในการพัฒนา
สถานศึกษาผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรับทราบ
ข๎อมูล มีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ
ของโรงเรียน

สถานศึกษามีมาตรการปูองกันการ
บาดเจ็บและสร๎างเสริมความ
ปลอดภัยผู๎เรียนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม

14. โครงการแหลงใต๎ไหว๎
สวย
-กิจกรรมสืบสานมารยาทไทย
-กิจกรรมแหลงใต๎บ๎านเรา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อสร๎างจิตสานึกให๎นักเรียนได๎
อนุรักษ๑ภาษาถิ่นใต๎ เพื่อปลูกฝังให๎
นักเรียนมีมารยาทไทยที่ดีงาม มี
ความอํอนน๎อมถํอมตน
เพื่อ ปลูกฝังให๎นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

นักเรียนมีจิตสานึกให๎นักเรียนได๎
ผู๎เรียนรู๎จักการแบํงปัน ผู๎เรียนเกิด
อนุรักษ๑ภาษาถิ่นใต๎นักเรียนมีมารยาท ความสนุกสนาน ผู๎เรียนรู๎จักการอยูํ
ไทยที่ดีงาม มีความอํอนน๎อมถํอมตน รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย

15. โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

เพื่อสํงเสริมศักยภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาจาจวนร๎อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5กลุํมสาระการเรียนรู๎
ระดับดีผํานเกณฑ๑ร๎อยละ75 พัฒนา
จานวนร๎อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุํมสาระ สอบผําน
O-Net

ผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จของโครงการคิดเป็น ร๎อย
ละ ๙๕.๗๕
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎รับทราบข๎อมูล
และมีสํวนรํวมในการพัฒนา
สถานศึกษา ชํวยประชาสัมพันธ๑
กิจกรรมของโรงเรียน

ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎รับ
ทราบข๎อมูลและมีสํวน
รํวมในการพัฒนาสถานศึกษา
ชํวยประชาสัมพันธ๑กิจกรรมของ
โรงเรียน เพื่อมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสถานศึกษาให๎ได๎
มาตรฐาน

นักเรียนมีจิตสานึกให๎นักเรียนได๎
นักเรียนมีจิตสานึกให๎
อนุรักษ๑ภาษาถิ่นใต๎นักเรียนมีมารยาท นักเรียนได๎อนุรักษ๑
ไทยที่ดีงาม มีความอํอนน๎อมถํอมตน ภาษาถิ่นใต๎
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทยความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็น ร๎อยละ ๗๙.๕๕

ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานหนังสือ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะทางด๎านภาษา 5 กลุํมสาระ
มีหนังสือนิทานและบรรยากาศที่
การเรียนรู๎ผํานเกณฑ๑ร๎อยละ 75
เหมาะสมในการอําน
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใน 5 กลุํมสาระ
และสามารถสอบผํานเกณฑ๑
ร๎อยละ 75

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

16. โครงการสํงเสริมพัฒนา เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในการ สํงเสริมให๎นักเรียนใช๎วําง
ศักยภาพนักเรียนด๎านดนตรี เลํนดนตรี/ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ให๎เกิดประโยชน๑
ประโยชน๑และสนับสนุนให๎นักเรียน
กล๎าแสดงออก

ผู๎เรียนมีทักษะและประสบการณ๑ที่
สูงขึ้น ผู๎เรียนได๎แสดงความสามารถ
ของตนเอง มีความสัมพันธ๑และความ
รํวมมือในการจัดการศึกษาระหวําง
ศูนย๑กับชุมชน

นักเรียนสามารถใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด
สํงเสริมให๎นักเรียนมีความถนัดและ
ความสามารถพิเศษ

นักเรียนมีความสุขในการจัดทา
กิจกรรม

17. โครงการประกวดวงโยธ เพื่อเตรียมความพร๎อมสาหรับเข๎ารํวม
วาฑิต ระดับอาเซียน
การประกวดวงโยธวาฑิตระดับ
อาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด๎าน
ดนตรีสูํอาเซียน เพื่อสร๎างความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและ
ความสามัคคีแกํนักเรียน

ผู๎เรียนเห็นความสาคัญของเดือน
รอมฏอน ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎หลักการ
ปฏิบัติและรํวมกิจกรรมอยํางถูกวีธี
เกิดการประสานสัมพันธ๑ระหวํางศูนย๑
และผู๎ปกครองในการจัดการศึกษา
ของศูนย๑

สํงเสริมให๎วงโยธวาทิตของ
โรงเรียน มีความพัฒนา
ทักษะอยํางตํอเนื่อง นักเรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพทาง
ด๎านดนตรีสูํสากล

นักเรียนมีการพัฒนาทางด๎าน
ดนตรีปลูกฝังนักเรียนในการ
ทางานเป็นทีม

สํงเสริมให๎วงโยธวาทิตของ
โรงเรียน มีความพัฒนา
ทักษะอยํางตํอเนื่อง นักเรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพทาง
ด๎านดนตรีสูํสากล

18. โครงการ SMART KIDS เพื่อสํงเสริมและตอบสนอง
สํงเสริมนักเรียนทางด๎านการใช๎
CAMP
ความสามารถทางวิชาการและ
ภาษา สนับสนุนให๎มีแหลํงการ
ความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎เรียน เพื่อ เรียนรู๎ ทางด๎านภาษา
จัดแหลํงเรียนรู๎ และสนับสนุนให๎ใช๎
แหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษา เพื่อ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะ
ที่จาเป็นเพื่อเตรียมพร๎อมตํอการเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑

ผู๎เรียนเข๎าใจหลักการปฏิบัติตนของ นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาให๎
ศาสนาอิสลาม ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
เกิดประโยชน๑ และพัฒนาตนเอง ใน
หลักการปฏิบัติและรํวมกิจกรรม
ด๎านการใช๎ภาษา
อยํางถูกวิธี ผู๎เรียนมีคุณลักษณะนิสัย
ที่พึงประสงค๑
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นักเรียนสามารถนาคาศัพท๑
ทางภาษามาใข๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎อยํางตํอเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ
ชั้นประถมปีที่ 1 -6 ทุกคนได๎รับการ
จัดการเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโดย
ครูชาวตํางชาติตามเวลาที่กาหนดไว๎
ครบถ๎วน

19. โครงการสอนสอง
เพื่อสํงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอนุบาลในฝัน โรงเรียน โดยใช๎ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
เทศบาล 6
เพื่อสํงเสริมการสื่อสาร แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตไทยกับตํางชาติ
ตํางภาษา เพื่อใช๎เสริมทักษะความรู๎
ความเป็นสากลนิยมที่ดีแกํนักเรียน
เพื่อเป็นการเสริมสร๎างเจตคติที่ดีแกํ
นักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ
ประถม 1-6 ได๎รับการพัฒนาความรู๎
และระสบการณ๑ด๎านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน และการศึกษา
ตํอในระดับที่สูงขั้นตํอไป

ผู๎เรียนได๎รู๎จักความเป็นมาและ
ความสาคัญของวันพํอ ผู๎เรียนมีความ
รักและสานึกในบุญคุณของพํอ เกิด
การประสานสัมพันธ๑ระหวํางศูนย๑และ
ผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย๑

20. โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา
(ระดับมัธยมศึกษา)

นักเรียนเจริญเติบโตตามวัย
มีรํางกายและสุขภาพที่แข็งแรง

ผู๎เรียนได๎รู๎จักความเป็นมาและ
นักเรียนเจริญเติบโตตามวัย
ความสาคัญของวันแมํ
และมีสุขภาพแข็งแรงตามมาตรฐาน
ผู๎เรียนมีความรักและสานึกในบุญคุณ
ของแมํ
เกิดการประสานสัมพันธ๑ระหวํางศูนย๑
และผู๎ปกครองในการจัดการศึกษา
ของศูนย๑

เพื่อดาเนินการตามที่เทศบาลจัดสรร
ด๎านอาหารกลางวัน
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

21. โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

เพื่อดาเนินการจัดการศึกษาตาม
งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรจาก
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญํ
ได๎รับจัดสรรงบประมาณจากกรม
สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อ
ใช๎ในการดาเนินงานด๎านการจัด
การศึกษา

ดาเนินการในกิจกรรมที่ได๎รับจัดสรร โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญํ
จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ได๎รับจัดสรรงบประมาณจากกรม
เชํน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น
,การใช๎ระบบอินเตอร๑เน็ต,การ
พัฒนา/ปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรียน
การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียนการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น (SBMLD) การสํงเสริมองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดํนระดับ
สถานศึกษาการรณรงค๑ปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ,คําอาหารกลางวัน
,ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน

22. โครงการเปิดโลกทัศน๑
แหํงการเรียนรู๎

เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ๑และ
ความรู๎ที่แปลกใหมํให๎กับผู๎เรียน เพื่อ
เปิดโอกาสและเปิดโลกทัศน๑แหํงการ
เรียนรู๎แกํนักเรียน เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนมีความเสียสละ และมีความ
มุํงมั่นในการพัฒนาตนเอง

เพิ่มพูนทักษะประสบการณ๑และ
ความรู๎ที่แปลกใหมํให๎กับนักเรียน
สํงเสริมให๎นักเรียนมีความเสียสละ
และมีความมุํงมั่นในการพัฒนาตนเอง

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ใน นักเรียนได๎รับความรู๎และ
นักเรียนได๎รับความรู๎และ
ตํางภูมิภาคให๎แกํนักเรียนที่ชํวยเหลือ ประสบการณ๑ ที่แปลกใหมํ
ประสบการณ๑ใหมํๆ
กิจกรรมของโรงเรียน และนักเรียนที่ มาพัฒนาตนเอง และปรับใช๎ในอนาคต
สร๎างชื่อเสียงให๎แกํโรงเรียนจานวนไมํ
น๎อยกวํา 40 คน ระยะเวลาไมํน๎อย
กวํา 3 วัน นักเรียนมีสุขภาพดีที่ได๎
รํวมกิจกรรม
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

23. โครงการเรียนรู๎
สร๎างสรรค๑กับคํายอาเซียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค๑
และกล๎าแสดงออกที่เหมาะสมตามวัย
เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎เกี่ยว
กับาษาอังกฤษและได๎รับประสบตรง
จากการวัดกิจกรรมเพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ๑ และความสามัคคีในหมูํ
คณะเพื่อให๎ผู๎เรียนนาความรู๎ที่ได๎รับ
ไปประยุกต๑ใช๎ได๎เหมาะสมตามวัย
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอการ
เรียนภาษาตํางประเทศ

นักเรียนมีความคิดสร๎างสรรค๑ และ
กล๎าแสดงออกในทางที่ถูกต๎อง
นักเรียนเกิดทักษะด๎านการฟัง พูด
อําน และเขียนภาษาอังกฤษได๎
เหมาะสมตามวัยนักเรียนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
นักเรียนมีสํวนรํวม และมี
ความสามารถในการทากิจกรรม
รํวมกับผู๎อื่น

เชิงปริมาณ
ความสาเร็จของโครงการคิดเป็น
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร๎อยละ ๘๗.๖๐
จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค๑และกล๎า
แสดงออกที่เหมาะสมตามวัยและเกิด
เจตคติที่ดีตํอการเรียน
ภาษาตํางประเทศ

ผู๎เรียนมีความคิด
สร๎างสรรค๑ และกล๎า
แสดงออกที่เหมาะสมตามวัย
และเกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียน
ภาษาตํางประเทศ

24. โครงการคําย
วิทยาศาสตร๑ (ระดับ
มัธยมศึกษา)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียน
คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑เพื่อให๎
ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
แก๎ปัญหาได๎

ผู๎เรียนมีทักษะพื้นฐานด๎านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร
ผู๎เรียนสามารถนาความรู๎ด๎าน
เทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในการ
ทางานผู๎เรียนมีจิตสานึกในการใช๎
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม
เป็นการเตรียมความพร๎อมในการ
แขํงขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

เชิงปริมาณ
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
80 คนได๎พัฒนาทักษะด๎าน
วิทยาศาสตร๑
เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
แก๎ปัญหาได๎

ความสาเร็จของโครงการคิดเป็นร๎อย
ละ ๙๔.๘๐

ผู๎เรียนมีทักษะพื้นฐาน
ด๎านเทคโนโลยีและสารสื่อสาร

25. โครงการเปิดโลกการ
อํานผํานกิจกรรมหรรษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานใน
ห๎องสมุด

ผู๎เรียนทุกคนให๎ความสนใจเข๎า
รํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน
ในห๎องสมุด

นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมการอํานเพื่อพัฒนาตนเอง
อยํางเต็มศักยภาพ

ผู๎เรียนทุกคนให๎ความสนใจเข๎ารํวม
กิจกรรมสํงเสริมการอํานในห๎องสมุด
ความสาเร็จของโครงการคิดเป็น
ร๎อยละ ๘๖.๔๐

นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมการอํานเพื่อพัฒนา
ตนเองอยํางเต็มศักยภาพ
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ผลการดาเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

26. โครงการคํายพหุปัญญา เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะด๎านพหุปัญญา นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
ทั้ง 8 ด๎าน ได๎แกํด๎านการรับรู๎ และ ได๎เต็มตามศักยภาพและค๎นพบ
เข๎าใจตนเอง , ด๎านดนตรี และ
ความสามารถของตนเองได๎
สุนทรียศาสตร๑ , ด๎านสังคมและปฎิ
สัมพันธ๑ , ด๎านการฟัง และการเข๎าใจ
ภาษา , ด๎านรํางกาย และการ
เคลื่อนไหว
ด๎านตรรกศาสตร๑ และ
ณิตศาสตร๑ , ด๎านธรรมชาติวิทยา ,
ด๎านการมองเห็น และมิติสัมพันธ๑

ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได๎
พัฒนาทักษะพหุปัญญาทั้ง 8 ด๎าน

ผู๎เรียนชํวงชั้นที่ ๑ ทุกคนเข๎ารํวม
นักเรียนสามารถพัฒนา
โครงการความสาเร็จของโครงการคิด ตนเองตามกระบวน
เป็นร๎อยละ ๙๐.๑๓
การพหุปัญญา

27. โครงการสุขภาพดีชีวีมี เพื่อสํงเสริมพัฒนาสุขภาพของ
ผู๎เรียนมีสุขภาพ สมบูรณ๑ แข็งแรง
สุขกิจกรรมแขํงขันกีฬาสี
นักเรียนเพื่อเสริมสร๎างความรักความ ผูเ๎ รียนมีความรักสามัคคีในหมูํคณะ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
สามัคคีในหมูํคณะ

เชิงปริมาณ นักเรียนจานวน ๙๘๙
คน เข๎ารํวมกิจกรรม เชิงคุณภาพ
นักเรียนรู๎จักดูแลรักษาสุขภาพให๎
ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและอุบัติเหตุ
รํางกาย เจริญเติบโตสมสํวนตามวัย

ผู๎เรียนชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่
๓ เข๎ารํวมโครงการ
ความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็น ร๎อยละ ๘๙.๖๔

28. โครงการพัฒนา
ศักยภาพทักษะ
ความสามารถพิเศษศิลป์
ดนตรีและนาฏศิลป์
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
ความสาเร็จของโครงการคิดเป็นร๎อย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖
ละ ๘๖.๐๐
และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ จานวน
๖๕๗ คน ได๎พัฒนาความสามารถพิเศษ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ มี
ทักษะปฏิบัติด๎านศิลปะ นาฏศิลป์ไทย
และมีความกล๎าแสดงออก สามารถ
แสดงเผยแพรํตํอสาธารณชน

เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานและพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียนด๎านนาฏศิลป์ไทย
เพื่อให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคํา เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจ และมีสํวนรํวม
อนุรักษ๑สืบสานมรดกของชาติไทย
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดสุนทรียภาพด๎าน
นาฏศิลป์ไทย

ผู๎เรียนมีทักษะปฏิบัติด๎านศิลปะและ
นาฏศิลป์ไทยผู๎เรียนเกิดสุนทรียภาพ
ด๎านศิลปวัฒนธรรมไทยผู๎เรียนได๎
แสดงเผยแพรํผลงานนาฏศิลป์ไทย
ได๎รํวมอนุรักษ๑ สืบสาน
และดารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ๑ของชาติไทย
ผู๎เรียนมีทักษะการทางานกลุํม
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข

64

ผู๎เรียนมีสุขภาพ สมบูรณ๑
แข็งแรงผู๎เรียนมีความ
รักสามัคคีในหมูํคณะ

นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
มีทักษะปฏิบัติด๎านศิลปะ
นาฏศิลป์ไทย และมี
ความกล๎าแสดงออก
สามารถแสดงเผยแพรํ
ตํอสาธารณชน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

29. โครงการนาฏศิลป์
นาฏยลีลา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อจัดซื้อ จัดหา เครื่องแตํงกาย
สาหรับการแสดงนาฏศิลป์
เพื่อให๎เกิดสุนทรียภาพด๎านนาฏศิลป์
เพื่อให๎เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์

30. โครงการตัวน๎อย
สปอร๑ตคิดส๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ๑มาตรฐาน
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีกับ
ผู๎อื่นเพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑

เปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๙๙๓ คน
ได๎
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีเสื้อผ๎าเครื่องประดับ ที่
สวยงาม สวมใสํสาหรับการแสดง
นาฏศิลป์ สูํสายตาสาธารณชน
ผู๎เรียนสามารถพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายได๎ตามเกณฑ๑มาตรฐานและเข๎า
รํวมกิจกรรมได๎
ตามศักยภาพ ผู๎เรียนมีประสบการณ๑
ตรงทางด๎านการออกกาลังกาย การ
เลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ และเป็นสื่อใน
การพัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ
อารมณ๑ และสังคม มีความสนุกสนาน
ทาให๎มีเจตคติที่ดี ทางด๎านกีฬา

ผลการดาเนินงาน
ผู๎เรียนนาฏศิลป์มีเสื้อผ๎า
เครื่องประดับ ที่สวยงามสวมใสํ
สาหรับการแสดงนาฏศิลป์
สูํสายตาสาธารณชน

เชิงปริมาณ
ความสาเร็จของโครงการคิดเป็น
นักเรียนระดับอนุบาล๑-๓ จานวน
ร๎อยละ ๙๘.๖๐
๑๖๐ คนได๎พัฒนาด๎านสมรรถภาพ
ตามเกณฑ๑มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนระดับอนุบาล สามารถเข๎ารํวม
กิจกรรมได๎ตามศักยภาพ
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ
ผู๎เรียนนาฏศิลป์มีเสื้อผ๎า
เครื่องประดับ ที่สวยงาม
สวมใสํสาหรับการแสดง
นาฏศิลป์ สูํสายตาสาธารณชน

ผู๎เรียนระดับอนุบาล
สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎
ตามศักยภาพ ผู๎เรียนได๎มีโอกาส
เลํนกีฬา ทาให๎รํางกายแข็งแรง
สุขภาพจิตดี และสร๎างเสริมให๎
เป็นผู๎มีน้าใจเป็นนักกีฬา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

31. โครงการถนนสีขาว
(ลูกเสือจราจร)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อแสดงผลงานผู๎เรียนที่มีความคิด
สร๎างสรรค๑และจินตนาการที่ดี เพื่อให๎
ผู๎เรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าคิด กล๎า
แสดงออกเพื่อฝึกให๎ผู๎เรียนมีทักษะ
ด๎านการลากเส๎นขีด เขียนและเขียน
ตัวอักษรได๎ถูกต๎อง เพื่อฝึกให๎ผู๎เรียน
สังเกตความแตกตํางของตัวอักษรที่มี
ความคล๎ายคลึงกันเพื่อฝึกผู๎เรียนใช๎
กล๎ามเนื้อให๎ถูกต๎อง

ผู๎เรียนสามารถนาความรู๎ความเข๎าใจ
ไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนสามารถชํวยเหลือตนเองและ
เพื่อนนักเรียนในด๎านสวัสดิภาพได๎
ผู๎เรียนมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่

ผู๎เรียนชั้นอนุบาล 1- 3
ผู๎เรียนมีความรู๎ความ
ได๎แสดงผลงานแหํงความคิด
เข๎าใจในเรื่องจราจร
สร๎างสรรค๑ กล๎าแสดงออก และมี
ความปลอดภัยในการใช๎รถใช๎ถนน
ความภาคภูมิใจผู๎เรียนชั้นอนุบาล 13 ได๎ฝึกหัดการเขียนตัวพยัญชนะที่
ถูกต๎อง

นักเรียนอาสาสมัคร
ลูกเสือจราจรได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับกฎจราจรและการ
ใช๎สัญญาณเมือบนท๎องถนน
เพื่อปฏิบัติการชํวยเหลือ
นักเรียนและประชาชนข๎าม
ถนนในชํวงเช๎าและหลังเลิกเรียน

32. โครงการธนาคาร
โรงเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักการออม
ทรัพย๑ เพื่อฝึกให๎นักเรียนรู๎ระบบการ
ทางานของธนาคารโรงเรียนเพื่อ
สํงเสริมให๎นักเรียนมีจิตสานึกในการ
ใช๎จํายในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นการ
ออมทรัพย๑อยํางตํอเนื่อง เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาในอนาคต

นักเรียนรู๎จักใช๎จํายเงินอยํางประหยัด
นักเรียนรู๎จักการออมทรัพย๑นักเรียนมี
การออมทรัพย๑อยํางตํอเนื่องนักเรียน
รู๎จักการใช๎เวลาอยํางมีประโยชน๑
นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอการ
ทางานเป็นหมูํคณะนักเรียนได๎รับ
ผลประโยชน๑จากการออมทรัพย๑ใน
อนาคตนักเรียนมีความอดทนและ
สามารถใช๎บริการแกํผู๎ใช๎บริการด๎วย
ไมตรีจิตนักเรียนได๎รับประสบการณ๑
ตรงจากระบบการทางานของธนาคาร
และนาไปใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ใน
ชีวิตประจาวันได๎ด๎วย

เชิงปริมาณ
นักเรียนตั้งแตํ ชั้นอนุบาล ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
เชิงคุณภาพ
นักเรียนใช๎สหกรณ๑เป็นแหลํงเรียนรู๎
ได๎รับของมีคุณภาพราคาถูก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑-๓ รวมทั้งบุคลากรใน
โรงเรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได๎มาใช๎
บริการธนาคารโรงเรียน
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นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนใช๎บริการฝาก
เงินกับธนาคารโรงเรียน
ร๎อยละ ๙๔.๐๐

โครงการ/กิจกรรม
33. โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตย
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎
เพื่อให๎นักเรียนรู๎และเข๎าใจวิถีชีวิต
และคุณคําของความเป็นพลเมืองดี
ตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อสร๎าง
ความตระหนักในคุณคําของการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยเพื่อปลูกฝังการมีจิต
สาธารณะ

เปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นพระ
ประมุขนักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผํเสียสละสํวนรวมและมีจิต
สาธารณะ นักเรียนมีภาวะความเป็น
ผู๎นา

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับประชาธิปไตย
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีสภานักเรียนที่มีศักยภาพ
ดาเนินกิจกรรมในวิถีทางของ
ประชาธิปไตย
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ผลการดาเนินงาน
นักเรียนปฎิบัติตนตามหลัก
ประชาธิปไตยและมีน้าใจเสียสละ
เพื่อสํวนรวมมีจิตสาธารณะ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ
ผลการดาเนินโครงการ
อยูํในเกณฑ๑ที่ดีมาก
ร๎อยละ 90.00

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดนิเทศพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

เพื่อให๎พนักงานครูมีความรู๎ เข๎าใจใน สาเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค๑
การจัดการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบที่
ทันสมัย เพื่อให๎ครูได๎รับการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู๎
เพื่อให๎พนักงานครูมีเจตคติที่ดีตํอการ
พัฒนาวิชาชีพครูและได๎รับการนิเทศ

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ร๎อยละ90ของพนักงานครูที่เข๎า
อบรมพัฒนาวิชาชีพ มีความรู๎ เข๎าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ตามเรื่องที่
เข๎ารับการอบรม ร๎อยละ50 ของ
พนักงานครูที่มีทั้งหมดได๎รับการ
นิเทศน๑ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู๎ ร๎อยละ 80 ของ
พนักงานครูมีเจตคติที่ดีตํอการได๎รับ
การอบรมพัฒนาวิชาชีพและการ
นิเทศน๑ติดตาม

พนักงานครูที่เข๎ารํวมการอบรมมี
ความรู๎เข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู๎ ตามหัวเรื่องที่เข๎ารับการ
อบรมพนักงานครูได๎รับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู๎พนักงานครูมีเจตคติที่ดี ตํอการ
ได๎รับการอบรมนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู๎

จัดสอบสมรรถนะนักเรียน
ชั้นป.3,ป.6,ม.3,ม.6 ทาให๎นักเรียน
เพิ่มทักษะการเรียนรู๎มากขึ้น ติดตาม
การบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพ ครบทั้ง 8 องค๑ประกอบ

๒. โครงการจัดระบบประกัน เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และปฐมวัยของโรงเรียน
ให๎ครบทั้ง 8 องค๑ประกอบ
เทศบาล

สานักการศึกษา ติดตามการ
ดาเนินการการบริหารจัดการ
ตามระบบประกันคุณภาพ
ครบทั้ง 8 องค๑ประกอบ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยต๎นสังกัด 1 ครั้งการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา นักเรียน
ชั้น ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 นักเรียนใน
สังกัดเทศบาล การจัดทารายงานการ
จัดการศึกษาปีการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง 1 ครั้ง

๓. โครงการเสริมสร๎าง
เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เครือ่ งใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

สถานศึกษา ครู และผู๎เรียน มีวัสดุ
อุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน

ร๎อยละ90 โรงเรียนสามารถ
เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างตาม
ความต๎องการของผู๎เรียนและบุคลากร
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ
พนักงานครูที่เข๎ารับการอบรม
พัฒนาวิชาชีพมีความรู๎ เข๎าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ตาม
หัวข๎อเรื่องที่เข๎ารับการอบรม
อยูํในระดับมากขึ้นไป
พนักงานครูมีเจตคติที่ดีตํอการ
ได๎รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
และการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู๎อยูํ
ในระดับมากขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

4. โครงการพัฒนางาน
โภชนาการ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว
ที่มีคุณภาพและเพียงพอตํองาน
โภชนาการ

มีวัสดุวัสดุงานบ๎านงานครัวเพียงพอ
ตํอการใช๎งาน

ได๎รับวัสดุงานบ๎านงานครัวที่มี
เพียงพอสาหรับการใช๎งาน

มีวัสดุงานบ๎านงานครัวที่มีคุณภาพ
เพียงพอสาหรับการใช๎งาน

มีวัสดุงานบ๎านงานครัวที่มี
คุณภาพ เพียงพอสาหรับการใช๎
งาน

5. โครงการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและจัดทา
เอกสารประเมินตามหลักสูตร
(รายได๎สถานศึกษา)

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนตามระเบียบวัดผลประเมินผล
เพื่อประเมินการอํานคิดวิเคราะห๑และ
เขียนของนักเรียนเพื่อจัดทาเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ถูกต๎องตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย
นตามเกณฑ๑ของระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 นักเรียนผําน
การประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และ
เขียน นักเรียนมีเอกสารประเมินผล
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
1,160 คน ได๎จัดทาเอกสาร
การประเมินผลและวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

ความสาเร็จของโครง
การคิดเป็น ร๎อยละ ๑๐๐

เพื่อให๎ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้นและมี
มาตรฐาน โรงเรียน จะต๎องจัด
กิจกรรมสํงเสริมและ
พัฒนาการอําน คิดวิเคราะห๑
และเขียนสื่อความของนักเรียน
ให๎ตํอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพด๎วยความ
รํวมมือรํวมใจของทุกฝุายใน
โรงเรียน
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โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
-กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
-กิจกรรมจัดทาเครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
-กิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
-กิจกรรมจัดทารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจาปี
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎
เพื่อสํงเสริมให๎มีการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ เพื่อจัดให๎มีการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาเป็นของ
สถานศึกษาเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อสํงเสริมให๎มี
การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อจัดให๎มีระบบ
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาเพื่อจัดให๎มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจาปี เพื่อผดุง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาพรวม ได๎ มาตรฐานคุณภาพ
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
กลําวคือ
ระดับปฐมวัย มีคําเฉลี่ยของผล
ประเมินทั้ง ๒๔ มาตรฐาน = ๓.๗๗
ซึ่งมากกวําเกณฑ๑ที่กาหนดคือ ๒.๗๘
โดยมี ๒๔มาตรฐาน ที่ได๎รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับขั้นพื้นฐาน มีคําเฉลี่ยของผล
ประเมินทั้ง ๒๔ มาตรฐาน = ๓.๘๙
ซึ่งมากกวําเกณฑ๑ที่กาหนดคือ ๒.๗๕
โดยมี๒๔ มาตรฐาน ที่ได๎รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาได๎ตรวจสอบ
มีรายงาน SAR ของสถานศึกษา
และประเมินคุณภาพ
จานวน 5 เลํม บุคลากรมีสํวนรํวม ตามมาตรฐาน
ในการประเมินร๎อยละ 90
เชิงคุณภาพ
ร๎อยละ 90 สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นสํวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ
ผลการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมอยูํในระดับ
๓.๗๑ (ดีมาก)
การประเมินตัวชี้วัดควรอธิบาย
แหลํงข๎อมูลให๎ชัดเจน
การระดมสมอง ควรทาความ
เข๎าใจระบบการทางานให๎ดีกวํา
เดิม

1.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทีม่ คี ุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

สถานศึกษามีระบบไอซีทีเพื่อการ
เรียนรู๎ โดยการปรับปรุงซํอมแซม
ระบบสายนาสัญญาณใยแก๎วนาแสง
ติดตั้งระบบเครือขํายใช๎สายและไร๎
สายและบริหารระบบเครือขําย
พัฒนาบริการอินเทอร๑เน็ตเพื่อการ
เรียนรู๎

ที่ตั้งไว๎

1. โครงการพัฒนาระบบ
ไอซีทีเพื่อการเรียนรู๎
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู๎
โดยการปรับปรุงซํอมแซมระบบสาย
นาสัญญาณใยแก๎วนาแสงติดตั้งระบบ
เครือขํายใช๎สายและไร๎สาย เพื่อ
พัฒนาและบริหารระบบเครือขําย
พัฒนาบริการอินเทอร๑เน็ตเพื่อการ
เรียนรู๎เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร๑
ระดับองค๑กร

2. โครงการพัฒนาและ
จัดหาพัสดุ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อให๎มวัสดุอุปกรณ๑ที่มีคุณภาพและ วัสดุเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน
เพียงพอตํอการใช๎งานในสถานศึกษา ผูเ๎ รียนสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
มีวัสดุเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน
มัวัสดุอุปกรณ๑ที่มีคุณภาพและ
ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางมี
เพียงพอตํอการใช๎งานในสถานศึกษา ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการตํางๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลร๎อยละ
80

มีวัสดุเพียงพอกับการใช๎งานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน

3. โครงการจัดหาสื่อ
นวัตกรรม
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อจัดซื้อ จัดทา สื่อ-นวัตกรรมและ
อุปกรณ๑การเรียนการสอนเพื่อ
สํงเสริมการใช๎สื่อ-นวัตกรรมทางการ
เรียนการสอนให๎เพียงพอและเกิด
ประโยชน๑สูงสุดแกํผู๎เรียน

ครู ในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต๎น ได๎จัดซื้อ จัดทา
สื่อ-นวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะ
กับการเรียนการสอน

มีสื่อ-นวัตกรรมทางการเรียน
การสอนเพียงพอสํงเสริมการใช๎
สื่อ-นวัตกรรมทางการเรียนการ
สอน

ครูมีสื่อ-นวัตกรรมใช๎อยํางเพียงพอครู
สามารถสร๎างและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษาได๎ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

มีระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู๎

ผลการดาเนินงาน

71

เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

มีสื่อ-นวัตกรรมทางการ
เรียนการสอนเพียงพอ
และเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํผู๎เรียน

ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก
ร๎อยละ 90.00

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎
เพื่อจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ๑สาหรับการ
ปรับปรุงระบบการกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ๑และจัดรายการเสียง
ตามสายภายในโรงเรียนเพื่อให๎
บุคลากรของโรงเรียนรับทราบ
ขําวสารภายในโรงเรียนได๎ถูกต๎องและ
ชัดเจน

5. โครงการพัฒนาระบบ เพื่อให๎โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่มี
สารสนเทศและระบบเครือขําย ความถูกต๎องและทันสมัยเพื่อให๎
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
โรงเรียนมีระบบเครือขํายที่มี
ประสิทธิภาพ

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โรงเรียนมีอุปกรณ๑สาหรับการ
นักเรียน และบุคลากรทุกคนใน
ปรับปรุงระบบเสียง การ
โรงเรียนมีระบบการกระจายเสียงที่มี
ประชาสัมพันธ๑และจัดรายการเสียง คุณภาพ รับทราบข๎อมูลขําวได๎ชัดเจน
ตามสายภายในโรงเรียนบุคลากรของ ถูกต๎อง
โรงเรียนรับทราบขําวสารภายใน
โรงเรียนได๎ถูกต๎องและชัดเจน

นักเรียน และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีระบบการกระจายเสียงที่มี
คุณภาพรับทราบข๎อมูลขําวได๎ชัดเจน
ถูกต๎อง

นักเรียน และบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนมีระบบการ
กระจายเสียงที่มีคุณภาพ
รับทราบข๎อมูลขําวได๎ชัดเจน
ถูกต๎องมีแหลํงสืบค๎นข๎อมูลที่
ทันสมัยด๎วยเทคโนโลยี

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่มีความ
ถูกต๎องและทันสมัย
โรงเรียนมีระบบเครือขํายที่มี
ประสิทธิภาพ

นักเรียนและบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนสามารถใช๎ระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ระบบเครือขํายที่มี
ประสิทธิภาพความสาเร็จของ
โครงการคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐

นักเรียนและบุคลากร
ทุกคนของโรงเรียน
สามารถใช๎ระบบสาร
สนเทศที่ทันสมัย ระบบ
เครือขํายที่มีประสิทธิภาพ
ติดตํอสื่อสารได๎อยํางรวดเร็ว

นักเรียนและบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนสามารถใช๎ระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ระบบเครือขํายที่มี
ประสิทธิภาพ
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1.5 แนวทางการพัฒนาการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ให้มสี ่วนร่วมในการสัมมนา
คุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้กับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎
เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครองเพื่อ
สร๎างความเข๎าใจอันดีระหวําง
โรงเรียนกับผู๎ปกครอง
เพื่อรับทราบปัญหาของนักเรียนใน
การให๎ความชํวยเหลือ

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครอง
สร๎างความเข๎าใจอันดีระหวําง
โรงเรียนกับผู๎ปกครอง ทราบปัญหา
ของนักเรียนในการให๎ความชํวยเหลือ

ที่ตั้งไว๎
นักเรียนอนุบาล– มัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนได๎รับทราบปัญหาของ
นักเรียนอยํางทั่วถึง และสามารถ
นามาใช๎แก๎ปัญหาได๎
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ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนได๎รับทราบ
ปัญหาของนักเรียน
อยํางทั่วถึง และสามารถ
นามาใช๎แก๎ปัญหาได๎

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ
โรงเรียนได๎รับทราบ
ปัญหาของนักเรียนอยํางทั่วถึง
และสามารถนามาใช๎แก๎ปัญหา
ได๎ โดยการเยี่ยมบ๎านนักเรียน
เพื่อทราบความเป็นอยูํของ
นักเรียน

1.6 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

1. โครงการจัดการศึกษาแกํ เพื่อฟื้นฟูสภาพรํางกาย จิตใจและ
เด็กด๎อยโอกาสในเขต
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก ชํวยเหลือ
เทศบาลนครหาดใหญํ
ปูองกันมิให๎เด็กมีเวลาไปมั่วสุมกับสิ่ง
เสพติดและสํงเด็กกลับคืนสูํครอบครัว

เด็กด๎อยโอกาสจานวน 80 คน
ได๎รับการฟื้นฟูสภาพรํางกาย
จิตใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให๎
เหมาะสมตามวัยจัดการศึกษาเบื้องต๎น
ให๎กับเด็กด๎อยโอกาสในชุมชนจันทร๑
วิโรจน๑และชุมชนปูอมหก สํงเด็กด๎อย
โอกาสที่มีความพร๎อมเข๎าเรียนใน
ระบบ จานวน 6 คน

เด็กด๎อยโอกาสในเขตเทศบาลเข๎ารํวม เด็กด๎อยโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรม
กิจกรรม ประมาณ 80 คน
จานวน 80 คน
คําตอบแทนครูสอนเด็กด๎อยโอกาส
จานวน 2 คน

2. จัดกิจกรรมสํงเสริม
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการทั้ง
ทักษะนักเรียนปฐมวัย ศพด. 4 ด๎าน คือด๎านรํางกาย อารมณ๑
สังคม สติปัญญา เพื่อให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎
จากประสบการณ๑ตรง เพื่อให๎ผู๎เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึง
ประสงค๑ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถอยูํ
รํวมกันกับผู๎อื่นในสังคมได๎ อยํางมี
ความสุข

เด็กได๎รับการพัฒนาครบทั้ง
4 ด๎าน ผํานกิจกรรมที่จัดทา
ด๎วยความสนใจและได๎รับความ
รํวมมือเป็นอยํางดีจากเด็ก
ผู๎ปกครองและชุมชนเด็ก
เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน

นักเรียน ศพด.เข๎ารํวมกิจกรรมจานวน เด็กได๎รับการพัฒนาครบทั้ง
ไมํน๎อยกวํา 150 คน
4 ด๎าน ผํานกิจกรรมที่จัดทา
ด๎วยความสนใจและได๎รับความ
รํวมมือเป็นอยํางดีจากเด็ก
ผู๎ปกครองและชุมชนเด็ก
เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ
เด็กด๎อยโอกาส ร๎อยละ 5
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี
ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

3. จัดกิจกรรมหาดใหญํยุว
ทูตและกิจกรรม Summer
Camp

เพื่อเปิดโลกทัศน๑ และสร๎างเสริม
ประสบการณ๑ทางการศึกษา สังคม
และด๎านอื่น ๆ ของเด็ก เพื่อให๎เด็กมี
เวทีในการแสดงออกและสามารถ
พัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ
เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
สํงเสริมการทํองเที่ยว เพื่อให๎เด็กมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง กล๎าแสดงออก
และสามารถพัฒนาตนได๎เต็มตาม
ศักยภาพ

นักเรียนที่ผํานการคัดเลือก ทั้ง
2 กิจกรรม มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล๎าแสดงออก และ
สามารถพัฒนางานได๎เต็ม
ศักยภาพนักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู๎และได๎ประสบการณ๑ตรงจาก
เจ๎าของภาษา
(กลุํมSummer Camp)

เด็กอายุ 8-12 ปี ที่มีภูมิลาเนาใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญํและหรือ
กาลังศึกษาอยูํในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํอยํางน๎อย 1 ปี
จานวน 10 คน เด็ก เยาวชน อายุ
13-15 ปี ที่มีภูมิลาเนาในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํ และหรือกาลัง
ศึกษาอยูํในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํอยํางน๎อย 1
ปีจานวน 10 คน

4. จัดกิจกรรมใสํใจสุขภาพ

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน
คือด๎านรํางกาย อารมณ๑ สังคม
สติปัญญา เพื่อให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑ตรง เพื่อให๎เด็กกล๎า
แสดงออก มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี เพื่อ
สํงเสริมภาวะโภชนาการด๎านอาหาร
"ลดหวาน มัน เค็ม" ให๎กับเด็กและ
ครอบครัว

เด็กมีความสามัคคีในการทางาน
ทางานรํวมกันเป็นกลุํม เด็กรู๎จัก
ให๎อภัยซึ่งกันและกันเด็กสนุนสนาน
ในการได๎ออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
กล๎ามเนื้อในรํางกาย

นักเรียน ศพด.เข๎ารํวมกิจกรรมจานวน เด็กเข๎ารํวมกิจกรรม จานวน
ไมํน๎อยกวํา 150 คน
150 คน

5. จัดกิจกรรมศูนย๑เด็กเล็ก
นําอยูํ

เพื่อให๎บริเวณพื้นที่ศูนย๑ฯ สวยงาม
ด๎วยสวนหยํอมประดับตกแตํงด๎วยไม๎
ดอกไม๎ประดับ เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎
ให๎กับผู๎เรียน เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนทั้ง 4 ด๎าน

ได๎มีการปรับปรุงสภาพแวดล๎อม
ทั้งภายในและภายนอกให๎นําอยูํ
เหมาะกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ เด็กเข๎ารํวมกิจกรรม 150

นักเรียน ศพด.เข๎ารํวมกิจกรรมจานวน ได๎มีการปรับปรุงภาพแวดล๎อมทั้ง
ไมํน๎อยกวํา 150 คน
ภายในและภายนอกให๎นําอยูํเหมาะ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เด็กเข๎า
รํวมกิจกรรม 150
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หาดใหญํยุวฑูตทุก
(อายุ 8-12 ปี) จานวน 20 คน
เยาวชน Summer Camp
(อายุ 13 - 15 ปี) จานวน
10 คน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

1.7 แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มคี วามพร้อมสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

๑. จัดกิจกรรมและ
เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑ มีหนํวยงานภาครัฐเข๎าชม
นิทรรศการในศูนย๑การเรียนรู๎ ดาราศาสตร๑นอกห๎องเรียน สาหรับ ทัง้ สิ้น 50 หนํวยงาน
วิทยาศาสตร๑ดาราศาสตร๑
สถานศึกษา ในท๎องถิ่นและจังหวัด
นครหาดใหญํ
ใกล๎เคียง เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก เยาวชน
และผู๎สนใจได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติ
จริง เพื่อสร๎างนิสัยและกระบวน การ
คิดแบบวิทยาศาสตร๑ เพื่อเพิ่มเติม
และตํอยอดความสนใจสาหรับผู๎สนใจ

เด็ก เยาวชน ประชาชนและ
ผู๎เข๎าชมจากภาครัฐ 4,286 คน
นักทํองเที่ยวเข๎าชมและรํวมกิจกรรม ประชาชนทั่วไป 3,415 คน รวม
ปีละไมํน๎อยกวํา 3,000คน
ทัง้ สิ้น 7,701 คน

๒. จัดกิจกรรมในศูนย๑การ
เรียนรู๎ ICT เทศบาลนคร
หาดใหญํ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรคอม
พิวเตอร๑อาทิ เชํน โปรแกรม
Photoshop, โปรแกรมสอน
พิมพ๑ดีด เป็นต๎น
จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ,
วันวิสาขบูชา พร๎อมจัดสัปดาห๑
นิทรรศการ จัดกิจกรรมวันแมํ
แหํงชาติ พร๎อมจัดกิจกรรม
นักสืบขนมไทย ทับทิมกรอบ 3 สี

เด็ก เยาวชน ประชาชนได๎รํวม
เด็กและเยาวชนสมาชิกและ
กิจกรรมปีละไมํน๎อยกวํา 1,000 คน ประชาชนทั่วไป ที่เข๎ามาใช๎
บริการศูนย๑การเรียนรู๎ ICT

จัดฝึกอบรมอาชีพอาทิ เชํน
ทากระเป๋า ร๎อยคริสตัส
จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ
จัดกิจกรรมภาษาพาเพลิน
จัดกิจกรรมตอบคาถามอาเซียน

เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน
เข๎ารํวมกิจกรรมปีละไมํน๎อยกวํา
1,000 คน

เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อ ในการเรียนรู๎ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก เยาวชน
ตามความสนใจ เพื่อเปิดโอกาสให๎
ประชาชนทั่วไปได๎พัฒนาตนเองให๎ทัน
กับเหตุการณ๑

๓. จัดกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต เพื่อนาเสนอวิทยาการตามสมัยสูํ
ชุมชน เพื่อสร๎างคํานิยมที่ดีแกํเด็ก
เยาวชน ประชาชนให๎ใฝุรู๎และเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง เพื่อประชาสัมพันธ๑
ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
หาดใหญํ
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จัดฝึกอบรมอาชีพอาทิ เชํน
ทากระเป๋า ร๎อยคริสตัส
จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ
จัดกิจกรรมภาษาพาเพลิน
จัดกิจกรรมตอบคาถามอาเซียน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

๔. จัดกิจกรรมและ
เพื่อให๎เด็ก เยาวชนและผู๎สนใจ
นิทรรศการในหอศิลป์ นคร ตระหนักถึงคุณคําความสาคัญของ
หาดใหญํเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะรํวมสมัย ตลอดจนสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมไทย เพื่อทราบ
ถึงความสัมพันธ๑ของศิลปะท๎องถิ่น
และศิลปะรํวมสมัย

ได๎ดาเนินการจัดนิทรรศการศิลปะ
เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต
จานวน 6 ชุด ได๎แกํ
เทศบาล เข๎ารํวมกิจกรรมประมาณ
นิทรรศการ"รักประเทศไทย"
1,000 คน
นิทรรศการศิลปะเด็กชุด"KIDS Art
2016" นิทรรศการภาพเขียนสีน้า
อาเซียนชุด "AsianWater Color
Painting" นิทรรศการชุด"จักรยาน
นิทรรศการศิลปกรรม"หาดใหญํ รี
ยูเนียน เอเชียน 2016" นิทรรศการ
"พัทลุง - ตรัง - กระบี่ - ภูเก็ต
มิตรภาพสายศิลปะ

๕. โครงการสํงเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นักเรียน (ป.6/ม.3/ม.4-6) ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํม
สาระการเรียนรู๎ ระดับดี ในการจัด
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558
ให๎ผํานขีดจากัดลํางของประเทศและ
มีพัฒนา
การสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2557นักเรียนมีคําเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนของปีการศึกษา 2558
ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎ สูง
กวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ

เพื่อพัฒนาจานวนร๎อยละของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ระดับดี ให๎ผํานเกณฑ๑ร๎อย
ละ 80 เพื่อพัฒนาจานวนร๎อยละ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ระดับดี ในการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ให๎ผํานขีดจากัดลํางของ
ประเทศและมีพัฒนาการสูงขึ้น

ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง
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ผลการดาเนินงาน

ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวม
โครงการนักเรียน (ป.6/ม.3/ม.
4-6)ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ระดับดี ในการ
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558
ผํานขีดจากัดลํางของประเทศและมี
พัฒนาการสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2557 คําเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนของปีการศึกษา 2558 ใน
8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สูงกวํา
คําเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
๖. โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

เพื่อพัฒนาจานวนร๎อยละของผู๎เรียน ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ ปีที่ ๓ มีความพร๎อม
ทางการเรียน 8 กลุํมสาระระดับดีให๎ ในการศึกษาตํอ
ผํานเกณฑ๑ ร๎อยละ 80 เพื่อพัฒนา
จานวนร๎อยละของผู๎เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8กลุํมสาระระดับดี ใน
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให๎สูงกวํา
คําเฉลี่ยระดับประเทศ

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนชั้น
ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถ กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข๎ารํวมโครงการ สอบเข๎าศึกษาตํอได๎
ความกระตือรือร๎น
ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8
ในการเรียน
กลุํมสาระ ผํานเกณฑ๑ร๎อยละ 80
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1.8 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

เพื่อพัฒนาความรํวมมือจากทุกภาค
สํวนในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึ่งประสงค๑ใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น

ได๎รับความรํวมมือในการดาเนิน
กิจกรรมรํวมกับสถานศึกษาเป็นอยําง
ดี นักเรียนสามารถแยกคุณธรรมของ
ตนเองและจริยธรรมได๎ชัดเจน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นักเรียนชั้นป.4ทุกคน ของโรงเรียน
ทางการศึกษา ที่ยังไมํเคยเข๎ารํวม
ในสังกัด ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการสร๎าง
โครงการทุกคน จานวน 850 คน
คุณธรรมพร๎อมทั้งครูได๎รํวมพัฒนา
นักเรียนระดับชั้นป.4 ทุกคน จานวน
850 คน
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
๒. กิจกรรมเนื่องในวัน
เยาวชนแหํงชาติ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

เพื่อให๎เยาวชนมีจิตสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันท
มหิดล และรู๎จักบาเพ็ญประโยชน๑ตํอ
สังคมและสํวนรวม - เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎เยาวชนมีระเบียบวินัยรู๎
รักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตระหนักในหน๎าที่และรู๎จักพัฒนา
ตนเอง - เพื่อสนองตํอนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหํงชาติ

มีผู๎เช๎ารับรางวัล "คนดีศรีนคร
หาดใหญํ" จานวน 16 คน อายุ
13-15 ปีจาวน 5 คน อายุ 16-18
ปีจาวน 5 คน อายุ ๑๙-25 ปี
จานวน 2 คน บุคคลดีเดํนผู๎ทา
ประโยชน๑แกํเด็กและเยาวชน จานวน
4 คน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวันคล๎ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ๎า
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว (วันปิยมหาราช) และ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันท
มหิดลซึ่งทั้งสองพระองค๑เสด็จ
เถลิงถลัวย๑ราชสมบัติใสขณะที่ยังทรง
เป็น "ยุวกษัตริย๑ไทย" ซึ่งเป็นที่มาของ
การกาหนดให๎วันที่ 20 กันยายนของ
ทุกปี เป็นวันเยาวชนแหํงชาติมีการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
เยาวชนจากสถานศึกษา ในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํ มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมปะมาณ 250 คน

ที่ตั้งไว๎
คัดเลือกเยาวชนดีเดํนและผู๎ทา
คุณประโยชน๑ด๎านเด็กและเยาวชน
ดีเดํนสาขาตําง ๆ เพื่อเข๎ารับรางวัล
เยาวชนดีเดํนและผู๎ทาคุณประโยชน๑
แกํเด็กและเยาวชนดีเดํน - จัด
กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแหํงชาติ
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ผลการดาเนินงาน
มีผู๎เช๎ารับรางวัล "คนดีศรีนคร
หาดใหญํ" จานวน 16 คน อายุ
13-15 ปีจาวน 5 คน อายุ 16-18
ปีจาวน 5 คน อายุ ๑๙-25 ปี
จานวน 2 คน บุคคลดีเดํนผู๎ทา
ประโยชน๑แกํเด็กและเยาวชน จานวน
4 คน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวันคล๎ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ๎า
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว (วันปิยมหาราช) และ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันท
มหิดลซึ่งทั้งสองพระองค๑เสด็จ
เถลิงถลัวย๑ราชสมบัติใสขณะที่ยังทรง
เป็น "ยุวกษัตริย๑ไทย" ซึ่งเป็นที่มาของ
การกาหนดให๎วันที่ 20 กันยายนของ
ทุกปี เป็นวันเยาวชนแหํงชาติมีการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
เยาวชนจากสถานศึกษา ในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํ มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมปะมาณ 250 คน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

๓. โครงการยาวชนไทยมั่นใจ - เพื่อเปิดโอกาสให๎เยาวชนได๎มีสํวน
โตไปไมํโกง
รํวมในการตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น
ในสังคมไทย- เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชนให๎ความสนใจเรียนรู๎และ
จัดทากิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก
คํานิยมและทัศนคติในการตํอต๎าน
คอรัปชั่น - เพื่อสนับสนุนให๎เยาวชน
เป็นแกนนาในการดาเนินกิจกรรม
สร๎างความซื่อสัตย๑และรํวมตํอต๎าน
ปัญหาการทุจริต โดยขับเคลื่อนขยาย
เครือขํายไปสูํโรงเรียนอื่น ๆ

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

มีเด็กเข๎ารับการอบรม "การสร๎าง
จิตสานึกเชิงคุณธรรม จริยธรร
โตไปไมํโกง" และ "ความรู๎เบื้องต๎น
เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและมีสํวนรํวมของเยาวชน"
จานวน 211 คน และผํานการ
อบรมได๎รับวุฒิบัตร จานวน 211คน
มีผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันกลําวสุนทร
พจน๑ทั้ง 3 ประเภท จานวน 35 คน
และได๎รับรางวัลจานวน 15 ราย
มีหนํวยงานเข๎ามาจัดนิทรรศการ
จานวน 2 หนํวยงาน คือ
สานักคณะกรรมการปูองกันและ
ปรามปรามการทุจริต จังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ จังหวัดสงขลา

จัดกิจกรรมเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไมํ
โกง แกํนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย๑ผู๎ปกครองและประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลนครหาดใหญํเข๎า
รํวมโครงการ

มีเด็กเข๎ารับการอบรม "การสร๎าง
จิตสานึกเชิงคุณธรรม จริยธรรโตไปไมํ
โกง" และ "ความรู๎เบื้องต๎น เกี่ยวกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และมีสํวนรํวมของเยาวชน" จานวน
211 คน และผํานการ อบรมได๎รับ
วุฒิบัตร จานวน 211คนมีผู๎เข๎ารํวม
การแขํงขันกลําวสุนทรพจน๑ทั้ง 3
ประเภท จานวน 35 คน และได๎รับ
รางวัลจานวน 15 ราย
มีหนํวยงานเข๎ามาจัดนิทรรศการ
จานวน 2 หนํวยงาน คือ
สานักคณะกรรมการปูองกันและ
ปรามปรามการทุจริต จังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ จังหวัดสงขลา
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

4.. โครงการ Trip มัคคุเทศก๑ เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ๑
(รายได๎สถานศึกษา)
ตรงจากแหลํงเรียนรู๎ภายนอก เพื่อฝึก
วินัยความรับผิดชอบและการอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น

ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ๑
ตรงในสภาพที่เป็นจริงจากการทัศน
ศึกษานอกห๎องเรียน เป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ๑เกี่ยวกับความสัมพันธ๑
ของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ๑ที่ตนได๎ศึกษา
มาประยุกต๑ใช๎ในการอยูํรํวมกับผู๎อื่น
ได๎อยํางมีความสุขชุมชนและท๎องถิ่น
มีบทบาทในการมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ
โดยเป็นศูนย๑การเรียนรู๎พร๎อมทั้งได๎รับ
ประสบการณ๑จากสถานที่จริงรวมถึง
พํอ แมํ ผู๎ปกครอง ได๎รํวมกันสํงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
และกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
เด็กตามศักยภาพตรงตามหลักสูตร

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับอนุบาล ๑-๓
จานวน ๑๖๓ คนได๎เรียนรู๎ภายนอก
เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนระดับอนุบาล สามารถฝึก
ทักษะในการเรียนรู๎ภายนอก

ความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็น ร๎อยละ ๙๘.๓๔

ผู๎เรียนระดับอนุบาล
สามารถฝึกทักษะใน
การเรียนรู๎ภายนอก

5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให๎นักเรียนนาความรู๎เกี่ยวกับ
(รายได๎สถานศึกษา)
หลักคุณธรรม และจริยธรรมไป
พัฒนาตนเองได๎
เพื่อสร๎างเสริมการมีสุขนิสัย และ
สุขภาพจิตที่ดี
เพื่อนักเรียนได๎เรียนรู๎การปรับตัวอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น

นักเรียนนาความรู๎เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมไปพัฒนา
ตนเองได๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
หลักพระพุทธศาสนาได๎นักเรียน
สามารถสร๎างเสริมการมีสุขนิสัย และ
สุขภาพจิตที่ดี
นักเรียนได๎เรียนรู๎การปรับตัวอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จานวน ๒๓๐ คน ได๎เข๎ารํวมปฏิบัติ
ธรรม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนาความรู๎เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎

นักเรียนนาความรู๎เกี่ยว
กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรมไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎

นักเรียนมีระเบียบ
วินัยและความรับ
ผิดชอบในหน๎าที่มากขึ้นได๎
ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตามวัย และพัฒนา
ระดับจิตใจให๎มั่นคงขึ้น นา
ความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎อง
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โครงการ/กิจกรรม
6.. โครงการกบนอกกะลา
-กิจกรรมทัศนศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
(รายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และได๎รับ
ประสบการณ๑ตรงจากการทัศนศึกษา
เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎กระบวนการกลุํมที่
จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
สมาชิกในกลุํมเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับการ
ปลูกฝังคํานิยมในการรักท๎องถิ่นและ
รักชาติ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับประเทศอาเซียน

ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และได๎รับ
ประสบการณ๑ตรงจากการทัศนศึกษา
ผู๎เรียนได๎ใช๎ระบวนการกลุํมที่จะ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและ
สมาชิกในกลุํม
ผู๎เรียนได๎รับการปลูกฝังคํานิยมในการ
รักท๎องถิ่นและรักชาติ

7. โครงการโรงเรียนสํงเสริม เพื่อให๎นักเรียน บุคลากรมีสง
สุขภาพ
แวดล๎อมที่ดีในโรงเรียน
(รายได๎สถานศึกษา)
เพื่อให๎นกั เรียน บุคลากรได๎
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อให๎นักเรียนมีจิตใจที่ดี เข๎มแข็ง ไมํ
เกี่ยวข๎องกับสารเสพติดเพื่อให๎
นักเรียน บุคลากรและชุมชนมี
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให๎นักเรียน
และบุคลากรมีสุขภาพที่ดี

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ
ความสาเร็จของโครง
ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้น การคิดเป็น ร๎อยละ ๘๕.๗๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได๎รับ
ประสบการณ๑ตรงจากการทัศนศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑
ประเพณีวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ประเทศในกลุํมอาเซียน

ให๎นักเรียน บุคลากรมีสิ่งแวดล๎อมที่ดี ผู๎เรียน บุคลากรทุกคน มีสิ่งแวดล๎อม ความสาเร็จของโครงการคิดเป็นร๎อย
ในโรงเรียนนักเรียน บุคลากรได๎
ทีด่ ี มีสุขภาพสมบูรณ๑ แข็งแรง
ละ ๙๑.๘๐
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากสิ่งเสพติด
นักเรียนมีจิตใจที่ดี เข๎มแข็งไมํ
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดนักเรียน
บุคลากรและชุมชนมีคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนและบุคลากรมี
สุขภาพที่ดี
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ
ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ๑
ตรงจากการทัศนศึกษา
นามาใช๎พัฒนาศักยภาพ
ทั้งในการเรียนการจัดการสอน
แบบบูรณาการ

ผู๎เรียนมีน้าหนักสํวนสูงตาม
เกณฑ๑มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข
รักษาสุขภาพรวมทั้ง
สามารถแนะนาให๎ผู๎อื่น
ปฏิบัติตามได๎ถูกต๎อง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกิจการด้านศาสนา การอนุรักษ์ บารุงรักษา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจการด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

๑. โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสนับสนุนให๎ประชาชนรํวม
การดาเนินโครงการบรรลุ
ปีใหมํ
กิจกรรมทาบุญตักบาตร สํงเสริม
วัตถุประสงค๑
คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว เพื่อ
สํงเสริม และทานุบารุงจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น

ประชาชนได๎รํวมกิจกรรมทาบุญตัก
บาตรสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ครอบครัว
ประชาชนมีสํวนรํวมในการสํงเสริม
และทานุบารุงจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น

ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรม
ทาบุญตักบาตรไมํต่ากวํา 900 คน

๒. โครงการจัดงานเทศกาล
ประเพณีสงกรานต๑

ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการทานุ
บารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น ระบบเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลหาดใหญํหมุนเวียน
มากขึ้น

ผลการประเมินการจัดงาน
ประชาชนมีความพึงพอใจมากร๎อยละ
52 และมีความพึงพอใจมากที่สุด
ร๎อยละ 38บรรลุเปูาหมาย
ตามที่กาหนดในโครงการ

เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
การดาเนินโครงการบรรลุ
ทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ วัตถุประสงค๑
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่นเพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตเทศบาล
นครหาดใหญํ

๓. โครงการจัดงานวันสาคัญ เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
การดาเนินโครงการบรรลุ
ทางศาสนา และประเพณี
ทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ วัตถุประสงค๑
ท๎องถิ่น
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํ

ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการทานุ
ประชานเข๎ารํวมกิจกรมเวียนเทียน
บารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ
เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา(มาฆบูชา
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา) ไมํต่ากวํา
นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น ระบบเศรษฐกิจ 200คน
ในเขตเทศบาลหาดใหญํหมุนเวียน
มากขึ้น
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

๔. โครงการจัดงานประเพณี เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
การดาเนินโครงการบรรลุ
ลอยกระทง
ทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ วัตถุประสงค๑
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น เพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตเทศบาล
นครหาดใหญํ

ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการทานุ
บารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น ระบบเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลหาดใหญํหมุนเวียน
มากขึ้น

๕. โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นบุญสารท
เดือนสิบ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการ
ทานุบารุจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น

การดาเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค๑

ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการทานุบา บรรลุตามเปูาหมายของ
รุจารีตประเพณี ภูมิปัญญา และ
โครงการ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น

6. โครงการวันสาคัญ
-กิจกรรมวันไหว๎ครู
-กิจกรรมวันแมํ
-กิจกรรมวันพํอ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อให๎ผู๎เรียนระลึกถึงพระคุณครูบา
อาจารย๑และแสดงออกซึ่งการตอบ
แทนพระคุณอยํางเหมาะสม เพื่อให๎
ผู๎เรียนรักเคารพพํอแมํปกครองและ
แสดงออกซึ่งการตอบแทนอยําง
เหมาะสม เพื่อให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
สืบสานและสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ผู๎เรียน
ได๎รับการสํงเสริม และพัฒนาการ
เรียนรู๎อยํางหลากหลายตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ทั้งทางรํางกาย
อารมณ๑ สังคม และสติปัญญา

นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบา
อาจารย๑และตอบแทนพระคุณอยําง
เหมาะสมนักเรียนรักเคารพพํอแมํ
และตอบแทนอยํางเหมาะสม
นักเรียนแสดงความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย๑
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ผลการประเมินการจัดงานประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดร๎อยละ 35
และมีความพึงพอใจมากร๎อยละ
43 บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดใน
โครงการ

เป็นไปตามเปูาหมาย
ที่วางไว๎

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
-กิจกรรมตักบาตร
-กิจกรรมสวดมนต๑นั่งสมาธิ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนทุกด๎านทั้งด๎าน
ความประพฤติ (ศิลภาวนา) จิตใจ
(จิตภาวนา) ปัญญา (ปัญญาภาวนา)
เพื่อให๎ผู๎เรียนรํวมกิจกรรม และนา
ความรู๎จากการปฏิบัติจริง นาไป
ประยุกต๑ใช๎ให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิต
(กิน อยูํ ดู ฟัง)

8. โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อให๎นักเรียนน๎อมนาหลักธรรมมา
–จริยธรรมสูํโรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
เพื่อปลูกฝังคํานิยม และพัฒนา
จิตสานึกที่ดีงามในหน๎าที่

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

นักเรียนมีสมาธิในการทางานมากขึ้น
นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับการตัก
บาตรสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม พุทธศาสนา ได๎ถูกต๎อง
และนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
นักเรียนนาธรรมะและโอวาทที่พระ
อาจารย๑สั่งสอนไปปรับใช๎ในการอยูํ
รํวมกับเพื่อนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไมํพึ่งประสงค๑ไปในทางที่ดี

ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย
ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา

นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจใน
ผู๎เรียนนาหลักธรรมมาปฏิบัติใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาอยําง ชีวิตประจาวันผู๎เรียนมีคํานิยม และ
ถูกต๎องนักเรียนนาหลักธรรมมาปฏิบัติ พัฒนาจิตสานึกที่ดีงามในหน๎าที่
ในชีวิตประจาวันมีระเบียบวินัยมา
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
เพื่อปลูกฝังคํานิยม และพัฒนา
จิตสานึกที่ดีงามในหน๎าที่มีความ
รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม
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ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

ผู๎เรียนเข๎ารํวมโครงการ
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐

ผู๎เรียนมีพัฒนาด๎านความ
ประพฤติ จิตใจและปัญญาและ
ได๎เรียน
รู๎การปฏิบัติให๎ถูกต๎องตาม
หลักธรรมของพุทธศาสนา

ความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๘๘

นักเรียนมีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบในหน๎าที่มาก
ขึ้นได๎ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตามวัย และพัฒนาระดับจิตใจ
ให๎มั่นคงขึ้น นาความรู๎ที่ได๎รับ
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ได๎อยํางถูกต๎อง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

9. โครงการน๎อมวันทาบูชาครู เพื่อให๎นักเรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
ประวัติความเป็นมาของวันไหว๎ครู
เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงความเคารพ
และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย๑
เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมอนุรักษ๑และ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทย เพื่อให๎นักเรียนรู๎รัก
สามัคคีในหมูํคณะ

นักเรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของวันไหว๎ครูนักเรียนได๎
แสดงความเคารพและราลึกถึง
บุญคุณของครู-อาจารย๑นักเรียนมีสํวน
รํวมอนุรักษ๑และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ไทยนักเรียนรู๎รักสามัคคีในหมูํคณะ

นักเรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของวันไหว๎ครู
นักเรียนได๎แสดงความเคารพ และ
ราลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย๑
นักเรียนมีสํวนรํวมอนุรักษ๑และสืบ
สานขนพธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทยนักเรียนรู๎รักสามัคคีใน
หมูํคณะ

10. โครงการคํายพุทธบุตร
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

นักเรียนนาความรู๎เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมไปพัฒนา
ตนเองได๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
หลักพระพุทธศาสนาได๎นักเรียน
สามารถสร๎างเสริมการมีสุขนิสัย และ
สุขภาพจิตที่ดีนักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ปรับตัวอยูํรํวมกับผู๎อื่น

นักเรียนนาความรู๎เกี่ยวกับหลัก
ความสาเร็จของโครง
คุณธรรม และจริยธรรมไปพัฒนา
การคิดเป็นร๎อยละ ๘๙.๐๐
ตนเองได๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
หลักพระพุทธศาสนาได๎
นักเรียนสามารถสร๎างเสริมการมีสุข
นิสัย และสุขภาพจิตที่ดี
นักเรียนได๎เรียนรู๎การปรับตัวอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น

เพื่อให๎นักเรียนนาความรู๎เกี่ยวกับ
หลักคุณธรรม และจริยธรรมไป
พัฒนาตนเองได๎ เพื่อให๎นักเรียน
สามารถปฏิบัติตามหลักระพุทธ
ศาสนาได๎ เพื่อสร๎างเสริมการมีสุข
นิสัย และสุขภาพจิตที่ดี
เพื่อนักเรียนได๎เรียนรู๎การปรับตัวอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น
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ความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็นร๎อยละ ๙๖.๐๐

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ
นักเรียนได๎ระลึกและ
แสดงความเคารพตํอครู

นักเรียนมีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบในหน๎าที่มาก
ขึ้นได๎ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตามวัย และพัฒนาระดับจิตใจ
ให๎มั่นคงขึ้น นาความรู๎ที่ได๎รับ
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ได๎อยํางถูกต๎อง

2.2 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชน ในการอนุรักษ์ บารุงรักษา วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอุดหนุนกิจการ
วัดมหัตตมังคลาราม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎
เพื่อสํงเสริม และทานุบารุงจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมการศึกษา และ
พัฒนา เด็กและเยาวชนในพื้นที่

2. โครงการอุดหนุนกิจการ เพื่อสํงเสริมการศึกษา และพัฒนา
วัดหงษ๑ประดิษฐาราม คุณภาพชีวิตให๎แกํประชาชน

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

การดาเนินโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค๑

ประเพณีทาบุญเดือนห๎าหํมผ๎าพระ
บรรลุเปูาหมายทุกโครงการ
นอนเด็กและเยาวชนได๎รับการ
เสริมสร๎างศีลธรรม อบรในชํวงปิดภาค
เรียน วิหารพระพุทธมหัตตมังคลาราม
ได๎รับการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน๑
เพื่อเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจของ
ประชาชน

การดาเนินโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค๑

จัดกิจกรรมสํงเสริมศูนย๑ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑

บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดของ
โครงการ

3. โครงการอุดหนุนกิจการ
วัดโคกสมานคุณ

เพื่อสํงเสริม และทานุบารุงจารีต
การดาเนินโครงการบรรลุ
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
ตามวัตถุประสงค๑
ท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมการศึกษา และ
พัฒนา เด็กและเยาวชนในพื้นที่
เพื่อสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา และนาไปตํอ
ยอดให๎การศึกษาแกํประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมสํงเสริมเยาวชนเข๎าวัดวัน
บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดของ
อาทิตย๑ กิจกรรมเข๎าคํายเยาวชน
โครงการ
กิจกรรมสํงเสริม และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

4. โครงการอุดหนุนกิจการ
วัดปลักกริม

เพื่อปรับปรุงให๎มีสุสาน และฌาปน การดาเนินโครงการบรรลุ
สถานในชุมชนเพื่อทานุบารุงภูมิ
ตามวัตถุประสงค๑
ปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น

ปรับปรุงปุาช๎าวัดพุทธิ การาม
(วัดปลักกริมใน) กิจกรรมซัดต๎ม
ลากพระ และเรือพระกลางน้า
(วัดปลักกริมสระน้า)
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ปุาช๎าวัดพุทธิธารามได๎รับการ
ปรับปรุง ประเพณีท๎องถิ่นได๎รับ
การสืบทอด บรรลุเปูาหมายตามที่
กาหนดในโครงการ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

5. โครงการอุดหนุนกิจการ
มัสยิดมะมูดีย๏ะ

เพื่อให๎การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การดาเนินโครงการบรรลุ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน
ตามวัตถุประสงค๑
เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได๎รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได๎รับ
การสืบทอด

6. โครงการอุดหนุนกิจการ
มัสยิดหน๎าควน (นูรุดดีน)

เพื่อให๎การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การดาเนินโครงการบรรลุ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อทานุ
ตามวัตถุประสงค๑
บารุงจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได๎รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได๎รับการ
สืบทอด

7. โครงการอุดหนุนกิจการ
มัสยิดหมัดยาเม๏าะมุสลิม
หาดใหญํ

เพื่อให๎การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การดาเนินโครงการบรรลุ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน
ตามวัตถุประสงค๑
เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได๎รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได๎รับ
การสืบทอด

8. โครงการอุดหนุนกิจการ เพื่อให๎การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การดาเนินโครงการบรรลุ
มัสยิดกลางดีนุลอิสลาม สถานี ชีวติ ของเด็กและเยาวชน
ตามวัตถุประสงค๑
2
เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได๎รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได๎รับ
การสืบทอด

9. โครงการอุดหนุนกิจการ
มัสยิดปากีสถาน

กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได๎รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได๎รับ
การสืบทอด

เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ การดาเนินโครงการบรรลุ
ปัญญาท๎องถิ่น
ตามวัตถุประสงค๑
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

๑0. โครงการอุดหนุน
กิจการมูลนิธิเสียงสัจธรรม

เพื่อให๎การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การดาเนินโครงการบรรลุ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน
ตามวัตถุประสงค๑
เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได๎รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได๎รับ
การสืบทอด

๑1. โครงการอุดหนุน
กิจการมูลนิธิสะอีด

เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ การดาเนินโครงการบรรลุ
ปัญญาท๎องถิ่น
ตามวัตถุประสงค๑

กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได๎รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได๎รับการ
สืบทอด

๑2. โครงการอุดหนุน
กิจการสมาคมคนตาบอด
มุสลิม

เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ การดาเนินโครงการบรรลุ
ปัญญาท๎องถิ่น เพื่อให๎การศึกษา และ ตามวัตถุประสงค๑
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกํสตรี เด็ก
เยาวชน และผู๎ด๎อยโอกาส

กิจกรรมเดือนรอมฎอนการฝึกอาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
สตรี และผู๎ด๎อยโอกาส

คนตาบอดสตรีและผู๎ด๎อยโอกาสใน
ชุมชนได๎รับการฝึกอาชีพ
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได๎รับการ
สืบทอด

๑3. โครงการอุดหนุน
เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ การดาเนินโครงการบรรลุ
กิจการสมาคมมุสลิมหาดใหญํ ปัญญาท๎องถิ่น
ตามวัตถุประสงค๑

กิจกรรมเดือนรอมฎอน

คนตาบอดสตรีและผู๎ด๎อยโอกาสใน
ชุมชนได๎รับการฝึกอาชีพ
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได๎รับการ
สืบทอด

๑4. โครงการอุดหนุน
เพื่อทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี
กิจการสมาคมชาวเหนือ-อีสาน ภูมปิ ัญญา และวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมกิจการการ
ทํองเที่ยว

กิจกรรมงานประเพณียี่เป็งกิจกรรม
งานตานก๐วยสลาก
กิจกรรมงานขันโตกปี๋ใหมํเมือง

ประเพณีท๎องถิ่นดั้งเดิมของชาว
เหนือ-อีสานที่มาตั้งถิ่นฐาน
ในหาดใหญํได๎รับการอนุรักษ๑
สืบทอด จรรโลงวัฒนธรรมอันดี
ในท๎องถิ่น

การดาเนินโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค๑
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

๑5. จัดโครงการมหกรรม
โนราโรงครู

เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
การดาเนินโครงการบรรลุ
ทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ ตามวัตถุประสงค๑
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น เพื่อให๎
ประชาชนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นที่ควรคําแกํการอนุรักษ๑
เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํ

เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญํเข๎ารํวมกิจกรรม ประมาณ
15,000 คน

บรรลุเปูาหมายตามโครงการ

๑6. โครงการมหกรรมหนัง
ตะลุง

เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
การดาเนินโครงการบรรลุ
ทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ ตามวัตถุประสงค๑
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ควรคําแกํ
การอนุรักษ๑เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญํ

เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญํเข๎ารํวมกิจกรรม ประมาณ
15,000 คน

บรรลุเปูาหมายตามโครงการ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเพือ่ ส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพือ่ สุขภาพในทุกระดับ
3.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

๑. โครงการจัดการแขํงขัน เพื่อให๎นักเรียนและเยาวชนได๎
กีฬา-กรีฑา นักเรียนและ
แสดงออกในทางที่ถูกต๎องในการเลํน
เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญํ กีฬา เพื่อคัดเลือกนักกีฬา-กรีฑา
นักเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญํ
เข๎ารํวมการแขํงขันระดับภาคและ
ระดับประเทศตํอไปเพื่อเป็นการ
สนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียน เพื่อให๎นักเรียนและ
เยาวชนได๎เรียนรู๎เกิดทักษะ เกี่ยวกับ
การเลํนกีฬากรีฑาที่ถูกต๎อง สามารถ
พัฒนาฝีมือของตนให๎พัฒนายิ่งขึ้น
เพื่อเสริมสร๎างความผูกพันธ๑ความ
รํวมมือ

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

นักเรียนและเยาวชนได๎แสดงใน
ทางที่ถูกต๎องในการเลํนกีฬา
ได๎เรียนรู๎เกิดทักษะการเลํนกีฬา
กรีฑาที่ถูกต๎อง สามารถพัฒนา
ฝีมือของตนให๎พัฒนายิ่งขึ้น
และเสริมสร๎างความผูกพันธ๑
ความรํวมมือ

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

เด็กและเยาวชนนิยมออกกาลังกาย
ด๎วยการเลํนกีฬามากขึ้น สามารถ
คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา เพื่อเป็น
ตัวแทนเทศบาลนครหาดใหญํ ไปเข๎า
รํวมการแขํงขันระดับตําง ๆ นักเรียน
และเยาวชนได๎รู๎จักแสดงออกที่
ถูกต๎องตํอตนเองและสํวนรวมด๎วยการ
เลํนกีฬา นักกีฬามีความสัมพันธ๑กันดี
มากขึ้นมีความสามารถด๎านกีฬาสูงขึ้น

นักเรียนและเยาวชนได๎แสดงในทางที่
ถูกต๎องในการเลํนกีฬาได๎เรียนรู๎เกิด
ทักษะการเลํนกีฬากรีฑาที่ถูกต๎อง
สามารถพัฒนาฝีมือของตนให๎พัฒนา
ยิ่งขึ้นและเสริมสร๎างความผูกพันธ๑
ความรํวมมือ
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โครงการ/กิจกรรม
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ผลการดาเนินงาน

นักเรียนโรงเรียนสังกัด มีความ
สามัคคีและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
พัฒนาฝีมือทางด๎านการกีฬา
มีความสนใจในการเลํนกีฬา
มากขึ้น

นักกีฬามีสมรรถภาพทางรํางกายและ
จิตใจที่ดีขึ้นนักกีฬานากิจกรรมที่เข๎า
แขํงขันไปใช๎ใน ชีวิตประจาวันได๎
นักกีฬาได๎รับการพัฒนาฝีมือมีระเบียบ
วินัยดีขึ้น มีความพร๎อมจะเข๎ารํวม
การแขํงขันได๎ทุกระดับ

นักเรียนโรงเรียนสังกัด มีความ
สามัคคีและมีน้าใจเป็นนักกีฬาพัฒนา
ฝีมือทางด๎านการกีฬามีความสนใจใน
การเลํนกีฬามากขึ้น

๓. โครงการจัดการแขํงขัน เพื่อสํงเสริมให๎เด็กรักการเลํนกีฬา
กีฬา "อนุบาลช๎างน๎อยเกมส๑" และมีทักษะทางด๎านกีฬาตั้งแตํวัย
เยาว๑ตลอดจนมีสุขภาพที่แข็งแรง

เด็กรักการเลํนกีฬาและมีทักษะ
ทางด๎านกีฬาตั้งแตํวัยเยาว๑
ตลอดจนมีสุขภาพที่แข็งแรง

เด็กรักการเลํนกีฬาและมีทักษะ
เด็กรักการเลํนกีฬาและมีทักษะ
ทางด๎านกีฬาตั้งแตํวัยเยาว๑ตลอดจนมี ทางด๎านกีฬาตั้งแตํวัยเยาว๑ตลอดจนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง

๔. โครงการสํงเสริมการ
จัดการแขํงขันกีฬาตาม
หนังสือสั่งการหรือหนังสือ
เชิญรํวมการแขํงขัน

นักกีฬาได๎มีโอกาสสร๎างชื่อเสียง
ให๎กับตนเอง และหนํวยงานที่
สังกัด และนักกีฬาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญํ มีประสบการณ๑
มีความพร๎อมในการเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาตํางๆ ตํอไป

นักกีฬาสามารถสร๎างชื่อเสียงให๎แกํ
ตนเองและหนํวยงานสังกัด นักกีฬามี
ประสบการณ๑และมีความพร๎อมที่จะ
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาได๎ทุกโอกาส

๒. โครงการจัดกิจกรรมเข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
แหํงประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคใต๎และรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่
33 - 35

ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย

เพื่อสํงเสริมนโยบายของกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่นด๎านกีฬาและ
นันทนาการ เพื่อสํงเสริมให๎นักกีฬา
โรงเรียนสังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีความสามัคคีและมีน้าใจเป็น
นักกีฬา เพื่อสํงเสริมสมรรถภาพทาง
รํางกายควบคูํจิตใจแกํนักกีฬา
โรงเรียนสังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาฝีมือทางด๎านการ
กีฬาแกํนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อกระตุ๎นให๎
เด็กและเยาวชนได๎สนใจในการเลํน
กีฬา

เพื่อให๎นักกีฬาได๎มีโอกาสสร๎างชื่อเสียง
ให๎กับตนเองและหนํวยงานที่สังกัด
เพื่อสํงเสริมให๎นักกีฬาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญํได๎มีประสบการณ๑และมี
ความพร๎อมจะเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
ในทุกโอกาส

ผลการดาเนินงาน
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นักกีฬาได๎มีโอกาสสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
ตนเอง และหนํวยงานที่สังกัด และ
นักกีฬาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญํ มีประสบการณ๑
มีความพร๎อมในการเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาตํางๆ ตํอไป

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎
เกิดความสามัคคีและความเข๎าใจอัน
ดีภายในหมูํคณะ รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑มีสุขภาพที่สมบูรณ๑
แข็งแรงและมีน้าใจเป็นนักกีฬา ได๎
ทีมนักกีฬาสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญํเพื่อเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
ท๎องถิ่นสัมพันธ๑ อาเภอหาดใหญํ
ประจาปี 2559 - 2561
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและ
วาระแหํงชาติวําด๎วยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

ผลการดาเนินงาน

๕. โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬา
"กุญชรเกมส๑ต๎านยาเสพติด"

เพื่อเปิดโอกาสให๎พนักงาน พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ๎างประจาและ
พนักงานจ๎างได๎ทากิจกรรมรํวมกัน
เสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะมี
สุขภาพแข็งแรงและมีน้าใจเป็น
นักกีฬา เพื่อคัดเลือกทีมนักกีฬาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ๑ ประจาปี
2559 -2561 เพื่อจัดกิจกรรม
สนับสนุนการปูองกันยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาลและให๎เป็นไปตาม
วาระแหํงชาติวําด๎วยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

พนักงาน พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง ได๎ทา
กิจกรรมรํวมกันเสริมสร๎าง
ความสามัคคีในหมูํคณะมี
สุขภาพแข็งแรงและมีน้าใจ
เป็นนักกีฬา ได๎ทีมนักกีฬาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํ เข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ๑ประจาปี
2559 - 2561 และสนับสนุนการ
ปูองกันยาเสพติดตามนโยบายของ
รัฐบาลและให๎เป็นไปตามวาระ
แหํงชาติวําด๎วยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

๖. โครงการจัดสํงนักกีฬาเข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬาท๎องถิ่น
สัมพันธ๑ ประจาปี 2559 2561

เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ๑อันดี
ระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตําง ๆ โดยใช๎กีฬาและนันทนาการ
เป็นสื่อสร๎างความรักและความสามัคคี
และการสร๎างภาคีเครือขํายของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

แตํละองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี เกิดความสัมพันธ๑อันดีเกิดความรัก
ความสัมพันธ๑อันดีตํอกันเกิดความรัก ความสามัคคีและเกิดภาคีเครือขําย
ความสามัคคีและการสร๎างภาคี
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เครือขํายของแตํละองค๑กรฯ จากการ
ใช๎กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ

แตํละองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
ความสัมพันธ๑อันดีตํอกันเกิดความรัก
ความสามัคคีและการสร๎างภาคี
เครือขํายของแตํละองค๑กรฯ จากการ
ใช๎กีฬาและ
นันทนาการเป็นสื่อ

๗. โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬา "เซปัก-ตะกร๎อ
หาดใหญํแชมป์เปี้ยนชิพส๑"

เพือ่ สํงเสริมให๎เยาวชนและประชาชนรู๎จกั
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑โดยการเลํน
กีฬาตะกร๎อ เพือ่ สํงเสริมให๎เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงและ
จิตใจที่ดี เพือ่ ยกระดับกีฬาเซปักตะกร๎อ
ให๎มีมาตรฐานยิง่ ขึ้น

เยาวชนและประชาชนใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน๑ จากการ
เลํนกีฬาตะกร๎อ ทาให๎มีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง และจิตใจ
ที่ดีทาให๎กีฬาเซปักตะกร๎อ
มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

เยาวชนและประชาชนใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน๑ จากการ
เลํนกีฬาตะกร๎อ ทาให๎มีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง และจิตใจที่ดีทาให๎
กีฬาเซปักตะกร๎อมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

เยาวชนและประชาชนได๎รู๎จักใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน๑ ผู๎เข๎ารํวมการ
แขํงขันจะได๎รับประสบการณ๑มาก
ยิ่งขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น
มาตรฐานกีฬาเซปัก - ตะกร๎อ สูงขึ้น
มีมาตรฐานสูงขึ้น
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๘. จัดการแขํงขันฟุตซอลชิง เพื่อสํงเสริมการเลํนกีฬาฟุตซอล'
แชมป์นครหาดใหญํ
ให๎กับประชาชน เพื่อสํงเสริมให๎
เยาวชนรักการเลํนกีฬาหํางไกลจากยา
เสพติด

ประชาชนสนใจในการเลํนกีฬา
ฟุตซอลมากยิ่งขึ้นและเยาวชน
รักการเลํนกีฬาหํางไกลจาก
ยาเสพติด

ประชาชนได๎เลํนกีฬาออกกาลังกาย ประชาชนสนใจในการเลํนกีฬาฟุต
เยาวชนรักการเลํนกีฬาหํางไกลจากยา ซอลมากยิ่งขึ้นและเยาวชนรักการ
เสพติด
เลํนกีฬาหํางไกลจากยาเสพติด

๙. โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬาเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์
นครหาดใหญํ

เด็กและเยาวชนได๎พัฒนาฝีมือ
การเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิลไป
สูํระดับชาติและได๎รู๎จักการเลํน
กีฬา ไมํหันไปยุํงเกี่ยวกับ ยาเสพติด

เด็กและเยาวชนได๎มีโอกาสพัฒนา
ฝีมือการเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิสสูํ
ระดับชาติตํอไป เด็กและเยาวชน
รู๎จักการเลํนกีฬารักการเลํนกีฬา รู๎
หํางไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชนได๎พัฒนาฝีมือ
การเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิลไป
สูํระดับชาติและได๎รู๎จักการเลํนกีฬา
ไมํหันไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด

เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ๑หันมา
สนใจการเลํนกีฬาเทนนิสมากขึ้น
ยกระดับนักกีฬาเทนนิสให๎มี
มาตรฐานสูงขื้นและสนองตํอนโยบาย
ของรัฐบาล ทาให๎เด็กเยาวชน และ
ประชาชน หํางไกลยาเสพติด

ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันมีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรง สมบูรณ๑ ได๎รับ
ประสบการณ๑มากยิ่งขึ้น เด็ก เยาวชน
และประชาชนรู๎จัก ใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑ หันมาสนใจการเลํน
กีฬา หํางไกลจากยาเสพติด ทาให๎
เยาวชนมีความรักความสามัคคี

เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ๑หันมา
สนใจการเลํนกีฬาเทนนิสมากขึ้น
ยกระดับนักกีฬาเทนนิสให๎มี
มาตราฐานสูงขื้นและสนองตํอ
นโยบายของรัฐบาล ทาให๎เด็กเยาวชน
และประชาชน หํางไกลยาเสพติด

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชน ได๎มี
โอกาสพัฒนาฝีมือการเลํนกีฬาเทเบิล
เทนนิสสูํระดับชาติ ตํอไป เพื่อสํงเสริม
เด็กและเยาวชนได๎รู๎จักการเลํนกีฬา
รักการเลํนกีฬา ไมํหันไปยุํงเกี่ยวกับยา
เสพติด

๑๐. โครงการจัดการแขํงขัน เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก เยาวชน และ
เทนนิส TO BE NUMBER ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ๑
ONE
เพือ่ สํงเสริมให๎เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนหันมาสนใจการเลํนกีฬา
เทนนิสมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับ
นักกีฬาเทนนิสให๎มีมาตรฐาน สูงขึ้น
เพื่อสนองตํอนโยบายของรัฐบาลซึ่งทา
ให๎เด็ก เยาวชน ประชาชน หํางไกล
ยาเสพติด
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๑๑. โครงการจัดการแขํงขัน เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพและพลานามัย
แบดมินตันนครหาดใหญํโอ ที่ดี ของผู๎เข๎ารํวมแขํงขันเพื่อเปิด
เพํน
โอกาสให๎ผู๎ที่สนใจในกีฬาแบดมินตัน
ได๎มีโอกาสเข๎ารํวมการแขํงขันและ
เป็นการหาประสบการณ๑จากการ
แขํงขัน เพื่อสร๎างความสามัคคีในหมูํ
สมาชิกชมรม แบดมินตันทุก ๆ ชมรม
ที่เข๎ารํวมการแขํงขัน เพื่อเสริมสร๎าง
นักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดและ
ประเทศชาติตํอไป เพื่อสร๎าง
มาตรฐานการเลํนกีฬาแบดมินตัน

นักกีฬามีสุขภาพและพลานามัย
ที่ดีได๎ประการร๑จากการแขํงขัน
มากยิ่งขึ้น สมาชิกชมรม
แบดมินตันทุกๆ ชมรม มีความสามัคคี
ได๎นักกีฬาแบดมินตันเป็นตัวแทน
จังหวัดและประเทศชาติ ทาให๎การ
เลํนกีฬาแบดมินตันมีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ

เสริมสร๎างสุขภาพและพลานามัยที่ดี
ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ นักกีฬาได๎มี
โอกาสเข๎ารํวมการ แขํงขันและได๎
ประสบการณ๑จากการแขํงขัน เกิด
ความสามัคคีในหมูํสมาชิกชมรม
แบดมินตันทุกชมรมที่เข๎ารํวมแขํงขัน
เกิดนักกีฬาที่มีความสามารถเป็น
ตัวแทนจังหวัดและประเทศชาติ เกิด
มาตรฐานการเลํนกีฬาแบดมินตันสูํ
ระดับสากล

นักกีฬามีสุขภาพและพลานามัย
ที่ดีได๎ประการร๑จากการแขํงขัน
มากยิ่งขึ้น สมาชิกชมรม
แบดมินตันทุกๆ ชมรม มีความสามัคคี
ได๎นักกีฬาแบดมินตันเป็นตัวแทน
จังหวัดและประเทศชาติ ทาให๎การ
เลํนกีฬาแบดมินตันมีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ

๑๒. โครงการจัดการแขํงขัน เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพและพลานามัย
กีฬาวอลเลย๑บอล ชิงแชมป์ ที่ดขี องผู๎เข๎ารํวมการแขํงขัน เปิด
นครหาดใหญํ
โอกาสให๎ผู๎สนใจกีฬาวอลเลย๑บอลได๎
พัฒนาประสบการณ๑ สร๎างความ
สามัคคีและสร๎างมาตรฐานการเลํน
กีฬาวอลเลย๑บอลให๎ทัดเทียม
มาตรฐานสากล สนับสนุนให๎เด็ก
เยาวชน ประชาชน รักและสนใจการ
เลํนกีฬาวอลเลย๑บอล สนับสนุนการ
ทํองเที่ยว

ผู๎เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา
วอลเลย๑บอล มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
พัฒนาประสบการณ๑การแขํงขันเกิด
ความสามัคคี ทาให๎การเลํนกีฬา
วอลเลย๑บอลทัดเทียมมาตรฐานสากล
เด็ก เยาวชน
ประชาชน รักและสนใจเลํนกีฬา
วอลเลย๑บอล มากยิ่งขึ้น

ปลูกฝังและกระตุ๎นการออกกาลังกาย
การรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
ให๎กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
เสริมสร๎างสุขภาพและพลานามัยที่ดี
ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ เกิดความ
สามัคคีและสร๎างมาตรฐานการเลํน
กีฬาวอลเลย๑บอลให๎ทัดเทียม
มาตรฐานสากล สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวของเทศบาลนครหาดใหญํ

ผู๎เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา
วอลเลย๑บอล มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
พัฒนาประสบการณ๑การแขํงขันเกิด
ความสามัคคี ทาให๎การเลํนกีฬา
วอลเลย๑บอลทัดเทียมมาตรฐานสากล
เด็ก เยาวชน
ประชาชน รักและสนใจเลํนกีฬา
วอลเลย๑บอล มากยิ่งขึ้น
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๑๓. โครงการจัดรายการ
ประชาสัมพันธ๑เสียงตามสาย
สนามกีฬากลาง "จิระนคร"

เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
แวดวงการศึกษาด๎านการกีฬาและ
นันทนาการ สาระนํารู๎ด๎านสุขภาพ
ขําวประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตําง ๆ
ของเทศบาลให๎แกํประชาชนที่มาใช๎
บริการออกกาลังกายและเลํนกีฬา ณ
สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาล
นครหาดใหญํ

ประชาชนที่มาใช๎บริการฯ ได๎รับ
ขําวสารแวดวงการศึกษาด๎านการ
กีฬาและนันทนาการสาระนํารู๎ด๎าน
สุขภาพ ขําวประชาสัมพันธ๑กิจกรรม
ตํางๆ ของเทศบาล

เป็นศูนย๑กลางประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
ด๎านการศึกษา ด๎านการกีฬา และ
นันทนาการ สาระนํารู๎ด๎านสุขภาพ
และขําวประชาสัมพันธ๑กิจกรรม
ตําง ๆของเทศบาล ให๎แกํประชาชน
ที่มาใช๎บริการออกกาลังกายและเลํน
กีฬา ณ สนามกีฬากลาง "จิระนคร"
เทศบาลนครหาดใหญํ ได๎รับทราบ

ประชาชนที่มาใช๎บริการฯ ได๎รับ
ขําวสารแวดวงการศึกษาด๎านการ
กีฬาและนันทนาการสาระนํารู๎ด๎าน
สุขภาพ ขําวประชาสัมพันธ๑กิจกรรม
ตํางๆ ของเทศบาล

๑๔. โครงการอุดหนุน
สมาคมสํงเสริมกีฬานคร
หาดใหญํ

เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชนในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพกีฬา
เพื่อมวลชน กีฬาเพื่ออาชีพและการ
แขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อ
ยกระดับการจัดการแขํงขันกีฬาให๎มี
มาตรฐานสากลเทียบเทําการแขํงขัน
ในระดับนานาชาติ เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีความเข๎าใจและตระหนัก
ถึงประโยชน๑ของการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพอยํางแท๎จริง

ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่อง
กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อ
มวลชน กีฬาเพื่ออาชีพ และ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศมีมาตรฐาน
เทียบเทําสากล ประชาชนมีความ
เข๎าใจถึงประโยชน๑ของการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ

กีฬาได๎รับการพัฒนาอยํางเป็นระบบ
/มีการกาหนด รูปแบบของการ
พัฒนาอยําง มีเปูาหมาย มีดัชนี
ตัวชี้วัด เพื่อสํงเสริมหรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให๎เกิด ประโยชน๑สูงสุด
ตํอท๎องถิ่น ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การกาหนดทิศทางของการพัฒนา
งานด๎านกีฬาและนันทนาการ

ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่อง
กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อ
มวลชน กีฬาเพื่ออาชีพ และ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศมีมาตรฐาน
เทียบเทําสากล ประชาชนมีความ
เข๎าใจถึงประโยชน๑ของการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ
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๑๕. โครงการจัดการแขํงขัน เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
แอโรบิก TO BE
และสมบูรณ๑ เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก มี
NUMBER ONE
ความสนใจ ในการออกกาลังกาย
รูปแบบของการเต๎นแอโรบิก เพื่อ
เสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ
เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนได๎รับ
การพัฒนา ความสามารถปลูกฝังการ
รักการเลํนกีฬาและออกกาลังกาย
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑และรู๎
หํางไกลจากยาเสพติด

เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ๑
มีความสนใจการเต๎นแอร๑โรบิก
มีความสามัคคีในหมูคณะ
ได๎รับการปลูกฝังในการรักการ
เลํนกีฬาและออกกาลังกาย
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
และหํางไกลจากยาเสพติด

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ๑ เด็ก
มีความสนใจในการ ออกกาลังกาย
รูปแบบของการเต๎นแอโรบิก เกิด
ความสามัคคีในหมูํคณะ เด็กได๎รับ
การพัฒนาความสามารถมีใจรักในการ
เลํนกีฬาและออกกาลังกาย รู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑และรู๎
หํางไกลจากยาเสพติด

๑๖. โครงการเข๎ารํวมการ เพื่อสํงเสริมและพัฒนาฝีมือนักกีฬา
แขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญํ
และประชาชนจังหวัดสงขลา สูํความเป็นเลิศ
ประจาปี 2559 - 2561

นักกีฬาสังกัดฯ โรงเรียนพัฒนา
ฝีมือด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศ

นักกีฬาสังกัดโรงเรียนเทศบาลนคร นักกีฬาสังกัดฯ โรงเรียนพัฒนา
หาดใหญํ ได๎รับการประลองฝีมือ
ฝีมอื ด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศ
ในแมทต๑การแขํงขันระดับที่สูงขึ้น
ตั้งแตํระดับจังหวัด และก๎าวเข๎าสูํ
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศตํอไป

๑๗. โครงการโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ
-กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
-กิจกรรมสานฝันวัยใส
-กิจกรรมแขํงขันกีฬาใน
สถานศึกษาตํอต๎านยาเสพติด
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
และตอบสนองความสามารถพิเศษ
และความถนัดของผู๎เรียนให๎เต็มตาม
ศักยภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
ด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์กีฬาและ
นันทนาการ สถานศึกษามีการ
สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู๎เรียน

นักเรียนรู๎จักเลือกรับประทานอาหาร เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎
ที่มีคุณคํานักเรียนมีสุขภาพกาย
แข็งแรง นักเรียนมีน้าหนักตามเกณฑ๑
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขนักเรียนรู๎จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณคํา
นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง
นักเรียนมีน้าหนักตามเกณฑ๑
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขนักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด๎านดนตรและกีฬา

เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎จักเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณคําเพื่อให๎ผู๎เรียนมี
สุขภาพกายแข็งแรง เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
น้าหนักตามเกณฑ๑มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพด๎านดนตรี
และกีฬา
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3.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ เด็ก เยาวชนและประชาชน
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๑. โครงการจัดกิจกรรมลาน เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนและประชาชน
กีฬาและนันทนาการต๎านยา ในชุมชนหันมาสนใจการเลํนกีฬาและ
เสพติด
การออกกาลังกาย เพื่อให๎เยาวชน
และประชาชนในชุมชนใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑และได๎รับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อให๎
เยาวชนและประชาชนในชุมชนได๎
แสดงออกถึงความสามารถของ
ตนเองทางด๎านกีฬา เพื่อสนับสนุน
การปูองกันยาเสพติดในชุมชนตาม
นโยบายของรัฐบาล

เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชนหันมาสนใจกีฬาและออกออก
กาลังกายและใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑รับความสนุกสนานและ
เพลินเพลินได๎แสดงออก
ความสามารถของตนเองด๎านกีฬา
ปูองกันยาเสพติดในชุมชนตาม
นโยบายของรัฐบาล

เยาวชนและประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพกายและใจที่สมบูรณ๑ เยาวชน
และประชาชนในชุมชนได๎พัฒนา
ความสามารถด๎านกีฬา เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนรักการเลํนกีฬา
หํางไกลยาเสพติด

เยาวชนและประชาชนในชุมชนหันมา
สนใจกีฬาและออกออกกาลังกายและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑รับความ
สนุกสนานและเพลินเพลิน
ได๎แสดงออกวามสามารถของตนเอง
ด๎านกีฬาปูองกันยาเสพติด
ในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

๒. โครงการจัดกิจกรรม
มหกรรมไท๎เก๏กเทศบาลนคร
หาดใหญํ

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ๑เพื่อให๎ประชาชนมี
ความสนใจกีฬาไท๎เก็กมากยิ่งขึ้นเพื่อ
เสริมสร๎างสามัคคีในหมูํคณะ

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ๑มีความสนใจกีฬา
ไทเก๏กมากขึ้นมีความสามัคคี
ในหมูํคณะ

เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ๑ แข็งแรง
เยาวชนและประชาชนได๎ใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน๑ สร๎างความสามัคคี
ในหมูํคณะและยกระดับมาตรฐาน
กีฬาไท๎เก็ก

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ๑มีความสนใจกีฬา
ไทเก๏กมากขึ้นมีความสามัคคีในหมูํ
คณะ

๓. โครงการสํงเสริม
สนับสนุนด๎านการกีฬาและ
นันทนาการ

เพื่อสํงเสริมด๎านการกีฬาและ
นันทนาการของประชาชน

ประชาชนสนใจด๎านกีฬาและ
นันทนาการมากขึ้น

ประชาชนใช๎กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการเป็นสื่อให๎เกิดความ
สามัคคีในหมูํคณะ

ประชาชนสนใจด๎านกีฬาและ
นันทนาการมากขึ้น
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๔. โครงการสํงเสริม
เพื่อสํงเสริมการดาเนินงานตํางๆของ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย๑
ศูนย๑เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญํ
เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญํ ได๎แกํ การสอนกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการแกํสมาชิกศูนย๑เยาวชนฯ
เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็ก
เยาวชน และประชาชนได๎ทากิจกรรม
ในเวลาวําง นอกเหนือจากการศึกษา
ในห๎องเรียนหรือประกอบอาชีพ อัน
จะกํอให๎เกิดการสร๎างสรรค๑ เชํน การ
เลํนกีฬา การนันทนาการ การฝึก
ความรู๎และประสบการณ๑ เป็นต๎น

งานตํางๆ ของศูนย๑เยาวชน
ดาเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย
เด็กและประชาชนทากิจกรรม
ในเวลาวําง นอกเหนือจากการเรียน
การทางานเกิดการสร๎างสรรค๑เกิด
ความรู๎และประสบการณ๑ตํางๆ

การดาเนินงานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ ได๎รับการพัฒนาอยําง
เป็นระบบตามรูปแบบของศูนย๑
เยาวชนต๎นแบบ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุนในการทากิจกรรมที่ตนเอง
สนใจและถนัด รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ รู๎หํางไกลจากอบายมุขและ
สิ่งเสพติด

งานตํางๆ ของศูนย๑เยาวชน
ดาเนินไปด๎วยความเรียบร๎อยเด็กและ
ประชาชนทากิจกรรม
ในเวลาวําง นอกเหนือจากการเรียน
การทางานเกิดการสร๎างสรรค๑เกิด
ความรู๎และประสบการณ๑ตํางๆ

๕. จัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก
แหํงชาติ

เด็กกล๎าแสดงออกมีความภาค
ภูมิใจยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย๑ การ
ปกครองในระบอบระชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุขทาให๎
เด็กมีระเบียบ วินัย รู๎รักสามัคคี มี
คุณธรรม จริยธรรมรู๎หน๎าที่ พัฒนา
ตนเองและสนองตํอนโยบายของ
รัฐบาลและแผน
พัฒนาเด็กและเยาวขนแหํงชาติ

เด็กเห็นคุณคําของตนเองกล๎า
แสดงออกในการทากิจกรรมรํวมกันมี
ความภาคภูมิใจและยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข
- เด็กมีระเบียบวินัย รู๎รักสามัคคี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักใน
หน๎าที่และรู๎จักพัฒนาตนเอง - เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ

เด็กกล๎าแสดงออกมีความภาคภูมิใจ
ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา ระมหา
กษัตริย๑การปกครองในระบอบระ
ชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุขทาให๎
เด็กมีระเบียบวินัย รู๎รักสามัคคี มี
คุณธรรมจริยธรรมรู๎หน๎าที่พัฒนา
ตนเองและสนองตํอนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหํงชาติ

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเห็นคุณคําของ
ตนเองกล๎าแสดงออกในการทา
กิจกรรมรํวมกัน มีความภาคภูมิใจ
และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย๑ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กมี
ระเบียบวินัยรู๎รักสามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักในหน๎าที่และรู๎จัก
พัฒนาตนเอง - เพื่อสนองตํอนโยบาย
ของรัฐบาลและแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหํงชาติ
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โครงการ/กิจกรรม
๖. โครงการสํงเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนภาคฤดูร๎อน

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎
เพื่อให๎เด็กและเยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน๑ในระหวํางปิดภาค
เรียน - เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎มี
ความรักสามัคคีเกิดความกลมเกลียว
ในหมูํคณะเมื่อทากิจกรรมรํวมกัน เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎พัฒนา
ตนเองทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ และ
สังคม - เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กีฬาประเภทตําง ๆ

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

เด็กและเยาวชนใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ในระหวํางปิก
ภาคเรียนได๎มีความรักสามัคคี
ในหมูํคณะ ได๎ทากิจกรรมรํวมกันได๎
พัฒนาตนเองทั้งรํางกายและจิตใจ
และสังคม สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในกีฬาประเภทตํางๆ

๗. โครงการจัดตั้งวงหาดใหญํ เพื่อสนับสนุนวงดนตรีที่เป็น
ชาวนครหาดใหญํได๎มีวงดนตรี
ฟีลฮาร๑โมนิกออเคสตร๎า
สัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและเป็น
ที่เป็นสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจของชาวนครหาดใหญํ และเป็นความภาคภูมใิ จของ
นครหาดใหญํ

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

- เด็กและเยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑ - เด็กและเยาวชนได๎
ทากิจกรรมรํวมกันเกิดความสามัคคี
ในหมูํคณะ - เด็กและเยาวชนได๎รับ
การพัฒนาที่ถูกต๎องในทุกด๎าน

เด็กและเยาวชนใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ในระหวํางปิดภาคเรียนได๎มี
ความรักสามัคคี
ในหมูํคณะ ได๎ทากิจกรรมรํวมกันได๎
พัฒนาตนเองทั้งรํางกายและจิตใจ
และสังคม สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในกีฬาประเภทตํางๆ

เกิดวงดนตรีที่เป็นตัวแทนและ
สัญลักษณ๑ของนครหาดใหญํ ในด๎าน
วัฒนธรรมสมัยใหมํทัดเทียมระดับ
นานาชาติ

ชาวนครหาดใหญํได๎มีวงดนตรีที่เป็น
สัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและเป็น
ความภาคภูมิใจของนครหาดใหญํ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.1 แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลการนาแผนสู่การปฏิบตั ิ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

๑. โครงการจัดทาแผนพัฒนา เพื่อได๎ระดมความคิดและรํวมมือ
3 ปีและแผนปฏิบัติงาน
จัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน
ประจาปี
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ได๎ระดมความคิดและรํวมมือจัดทา
แผนพัฒนาโรงเรียน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ร๎อยละ90โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนา โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่
สถานศึกษาได๎สอดคล๎องตามนโยบาย สอดคล๎องตามนโยบายโดยการมีสํวน
โดยการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย
รํวมของทุกฝุาย
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4.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงาน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

๑. โครงการบริการความเสี่ยง เพื่อหาวิธีการควบคุมป้องกันความ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
-กิจกรรมควบคุมภายใน
เสี่ยงในการดาเนินงานของทุกฝ่ายให้
-กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ครุภัณฑ์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

ที่ตั้งไว๎
ทุกฝ่ายมีนโยบายระเบียบ คู่มือการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรนาไปปฏิบัติ
เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและ
ได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ
ตาม
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บุคลากรนาไปปฏิบัติเพื่อลด
หรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับ
การสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม
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4.3 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการรับปรุงศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก สถานี 2

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

เพื่อปรับปรุงศูนย๑และซํอมแซมศูนย๑ ได๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่สวย
พัฒนาเด็กเล็กให๎อยูํในสภาพที่ดี และ งามตามแบบที่เทศบาลกาหนด
สวยงาม

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

ปูบล็อคตัวหนอน กํอสร๎างรั้ว
ได๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่สวย
กํอสร๎างปูายชื่อศูนย๑ฯ ติดตั้งประตู
งามตามแบบที่เทศบาลกาหนด
รั้วสแตนแลสพร๎อมอุปกรณ๑ครบชุด ปู
กระเบื้องพื้นทางเดิน ติดตั้งตาขํายชุป
ซิงค๑ พร๎อมโครงสร๎างเหล็ก และ
ซํอมแซมรั้วเดิม พร๎อมฉาบผิวใหมํ

๒. โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงอาคารฟุตบอลสนาม
ฟุตบอล จิระนคร
กีฬากลาง "จิระนคร" และระบบรด
น้าสนามฟุตบอลจิระนคร เพื่อความ
สะดวกตํอการใช๎งาน

ปรับปรุงอาคารฟุตบอลสนามกีฬา
กลาง "จิระนคร"
และระบบรดน้าสนามฟุตบอลจิระ
นคร เพื่อความสะดวกตํอการใช๎งาน

ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล พื้นที่
ประมาณ 7,300 ตารางเมตร โดยทา
coring พื้นสนามและปรับระดับพื้น
สนาม และระบบสถานีสูบน้า และ
เครื่องปั้มน้า ระบบทํอสํงน้า ระบบ
ควบคุม หัวจํายน้า

พื้นสนามฟุตบอล พื้นที่ประมาณ
73,00
ตารางเมตร
โดยทา Coring พื้นสนามและปรับ
ระดับพื้นสนาม และระบบสถานีสูบ
น้า และเครื่องปั้มน้าระบบทํอสํงน้า
ระบบควบคุมหัวจํายน้า

๓. โครงการปรับปรุงลูํวิ่งยาง เพื่อปรับปรุงลูํวิ่งยางให๎ได๎มาตรฐาน
สนามกีฬากลางจิระนคร
๔. โครงการปรับปรุงอาคาร เพือ่ ปรับปรุงอาคารฟุตซอล สนาม
ฟุตซอล (หลังใหมํ)
กีฬากลาง "จิระนคร" และเพื่อความ
สะดวกตํอการใช๎งาน

ปรับปรุงลูํวิ่งยางให๎ได๎
มาตรฐาน
อาคารฟุตซอลสนามกีฬากลาง จิระ
นคร เพื่อความสะดวกตํอ การใช๎งาน

ปรับปรุงลูํวิ่งยางสนามกีฬากลางจิระ
นคร ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
กั้นห๎องบริเวณชั้นลอย พื้นที่ 222
ตารางเมตร ปรับปรุงแนวตาขํายเหล็ก
จัดทากันสาดด๎านทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก กํอผนังอิฐมวลเบา ด๎าน
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

ลูํวิ่งยางสนามกีฬากลาง
จิระนคร ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ห๎องบริเวณชั้นลอยพื้นที่
222คารางเมตร ปรับปรุงแนวตาขําย
เหล็กจัดทากันสาด ด๎านทิศตะวันตก
กํอผนังอิฐมวลเบาด๎านทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

5. โครงการปรับปรุงสนาม
เทนนิส

เพื่อปรับปรุงทาสีพื้นสนามเทนนิส
ปรับปรุงทาสีพื้นสนามเทนนิส
สนามกีฬากลาง
"จิระนคร" และ สนามกีฬากลางจิระนคร และ
เพื่อความสะดวกตํอการใช๎งาน
เพื่อความสะดวกตํอการใช๎
งาน

6. โครงการปรับปรุงพื้น
สนามแบดมินตัน

เพื่อปรับปรุงทาสีพื้น สนาม
แบดมินตันสนามกีฬากลาง
"จิระนคร" และเพื่อความสะดวกตํอ
การใช๎งาน

7. โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงอาคารสานักงานสนาม
สานักงานสนามกีฬาจิระนคร กีฬากลาง "จิระนคร" และเพื่อความ
สะดวกตํอการใช๎งาน

ที่ตั้งไว๎
ปรับปรุงสนามเทนนิส จานวน 9
สนาม ขัดล๎างพื้นผิวสนามเทนนิสเดิม
ซํอมแซมแก๎ไขพื้นสนามที่มีระดับต่า
น้าขัง เคลือบผิวสนามเทนนิสด๎วย
ระบบ Rebound Ace Synpave
และพร๎อมตีเส๎นสนาม พื้นที่ประมาณ
5,832 ตารางเมตร

ผลการดาเนินงาน
สนามเทนนิสจานวน 9 สนาม
ขัดล๎างพื้นผิวสนามเทนนิสเดิม
ซํอมแซมแก๎ไขพื้นสนามที่มีระดับต่า
น้าขัง เคลือบผิวสนามเทนนิสด๎วย
ระบบ Rebound Ace Synpave
และตีเส๎นสนาม พื้นที่ประมาณ
5,832
ตารางเมตร

ปรับปรุงทาสีพื้นสนามแบดมินตัน
เคลือบผิวด๎วยสีอะคริลิค และตีเส๎น
สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เพื่อความ สนาม พื้นที่ประมาณ 860 ตาราง
สะดวกตํอการใช๎งาน
เมตร

เคลือบผิวด๎วยสีอะคริลิคและตี
เส๎นสนาม พื้นที่ประมาณ 860
คารางเมตร

ปรับปรุงอาคารสานักงานสนามกีฬา
กลาง "จิระนคร"เพื่อความสะดวกตํอ
การใช๎
งาน

รื้ออัฒจันทร๑สํวนหลังคาและ
เปลี่ยนฝูาเพดาน (เฉพาะใต๎อาคาร
เพดาน ชั้น 3) งานระบบสุขาภิบาล
และห๎องน้า

งานอัฒจันทร๑สํวนหลังคารื้อและ
เปลี่ยนงานฝูาเพดาน (เฉพาะใต๎อาคาร
เพดานชั้น 3) งานระบบสุขาภิบาล
และห๎องน้า

8. โครงการปรับปรุง
สายไฟฟูาและสัญญาณปูาย
สกอร๑บอร๑ดสนามฟุตบอล
จิระนคร

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมปูายสกอร๑บอร๑ด ปรับปรุงซํอมแซมปูายสกอร๑
เพื่อสะดวกตํอการใช๎งาน
บอร๑ดเพื่อสะดวกตํอการ
ใช๎งาน

ตรวจเช็ค Board ควบคุมสกอร๑บอร๑ด เช็ค Board ควบคุมสกอร๑บอร๑ด
เดิม ปรับปรุงสายไฟ และ
เดิม ปรับปรุงสายไฟและสาย
สายสัญญาณ
สัญญาณ

9. โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาอาคารอเนกประสงค๑
และปรับปรุงระบบสายเมน
โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟูาอาคาร
ระบบไฟฟูาที่ชารุดสามารถกลับมาใช๎ ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในอาคาร
ระบบไฟฟูาอาคารอเนกประสงค๑
อเนกประสงค๑และปรับปรุงระบบสาย งานได๎ดีดังเดิม
อเนกประสงค๑ และปรับปรุงระบบสาย และระบบสายเมน
เมนชารุด
เมน
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

10. โครงการทาสีภายนอก
และภายในอาคารเรียน 4
โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อปรับปรุงอาคารให๎มีความสวยงาม อาคารเรียนที่มีความสวยงาม

ทาสีน้าอคริลิคภายนอก และภายใน
อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1

อาคารเรียน 4

11. โครงการวางระบบทํอ
เมนจํายน้าใหมํ ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อปรับปรุงระบบทํอเมนจํายน้า
ภายในโรงเรียน

ระบบทํอเมนจํายน้าภายใน
โรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ
มากกวําเดิม

วางระบบทํอเมนจํายน้าภายใน
โรงเรียนเทศบาล 1

ระบบทํอเมนจํายน้าภายใน
โรงเรียน

บ๎านพัก ผอ. ที่ชารุดสามารถ
กลับมาใช๎งานได๎ดีดังเดิม

รื้อถอนอาคาร 1 ชั้น และปรับปรุง บ๎านพัก ผอ. ไว๎รองรับ
อาคาร 2 ชั้น เปลี่ยนกระเบื้องมุง
บุคลากร
หลังคา ซํอมแซมห๎องน้าชั้นลําง และ
ทาสีภายใน ภายนอกอาคาร

12. โครงการซํอมแซม
เพื่อปรับปรุงซํอมแซมบ๎านพัก
อาคารบ๎านพักผู๎อานวยการ ผู๎อานวยการโรงเรียนที่ชารุด ให๎
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน สามารถใช๎งานได๎ มีความแข็งแรง
เทศบาล 1
๑3. โครงการทาสีอาคาร
เรียน 1 และ 2 โรงเรียน
เทศบาล 2

เพื่อปรับปรุงอาคารให๎มีความสวยงาม อาคารเรียนที่มีความสวยงาม
เอื้อตํอการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2
ด๎วยสีน้าอคิลิค ชนิดกึ่งเงา

๑4. โครงการปรับปรุง
ห๎องเรียนอนุบาล โรงเรียน
เทศบาล 3

เพื่อให๎นักเรียนอนุบาลมีห๎องเรียนที่มี ห๎องเรียนที่มีความพร๎อมสาหรับ
ความพร๎อมในการจัดกิจกรรมการ
นักเรียนอนุบาล
เรียนการสอน

งานระบบไฟฟูา ปรับปรุงประตู
ห๎องเรียนอนุบาล
หน๎าตําง ชํองแสงและทาสีภายใน
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่เทศบาลกาหนด)
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อาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

๑5. โครงการปรับปรุง
ห๎องน้าอนุบาล หลังอาคาร
เรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 3

เพื่อให๎นักเรียนมีห๎องน้า ห๎องส๎วมที่
สะอาดและเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ

มีห๎องน้าที่สะอาดและเพียงพอ

ปรับปรุงระดับพื้นห๎องน้า ติดตั้ง
มีห๎องน้าที่สะอาดและ
กระเบื้องพื้นและผนังใหมํ เปลี่ยน
เพียงพอ
สุขภัณฑ๑ เดินระบบทํอน้าใช๎ ทํอน้าทิ้ง
ทํอโสโครกใหมํ ปรับปรุงหลังคาและ
ฝูาเพดาน ติดตั้งระบบไฟฟูา ทาสี
ปรับปรุงหลังคาระบบบาบัดน้าเสีย
งานสกัดทํอน้าทิ้ง พร๎อมซํอมแซม
พื้นที่งานรื้อถอน (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่เทศบาลกาหนด)

๑6. โครงการปรับปรุง
ห๎องน้าชั้น1 ห๎องน้าชั้น 3
อาคารเรียน 5 โรงเรียน
เทศบาล 3

เพื่อให๎นักเรียนมีห๎องน้า ห๎องส๎วมที่
สะอาดและเพียงพอ

มีห๎องน้าที่สะอาดและ
พียงพอตํอความต๎องการ

งานรื้อถอนงานคอนกรีตและทา
มีห๎องน้าที่สะอาดและ
ระบบกันซึมพื้นห๎องน้า งานสกัดทํอ เพียงพอ
น้าทิ้ง พร๎อมซํอมแซม ติดตั้งประตู
ห๎องน้าพร๎อมวงกบ ปูกระเบื้องพื้น
และผนังใหมํ อํางล๎างหน๎าแขวน
อุปกรณ๑ครบชุด โถส๎วมนั่งยองมีฐาน
ราดน้า โถปัสสาวะ เปลี่ยนกระจกเงา
ติดตั้งระบบน้าใช๎ (เดินลอย)
ปรับปรุงระบบน้าทิ้งและทํอโสโครก
ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟูา (รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาล
กาหนด)

107
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และข๎อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎

เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน

ทาให๎มีพื้นที่ในการทากิจกรรม
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ที่ตั้งไว๎

ผลการดาเนินงาน

17. โครงการปรับปรุงพื้น
ชั้นลํางอาคารเรียน 5
โรงเรียนเทศบาล 3

เพื่อให๎พื้นใต๎อาคารเรียน 5 มีความ
สะอาดปลอดภัยในการใช๎งาน

งานรื้อถอนทํอพีวีซีระบายน้าฝนเดิม พื้นที่ใต๎อาคารเรียน 5
สกัดพื้นและซํอมแซม งานสกัดพื้นหิน
ขัดเดิม ปูกระเบื้องพื้นชั้นลําง งานบัว
กระเบื้องเคลือบ จัดทาคูระบายน้า
คสล. พร๎อมฝาเหล็ก ขนาดกว๎าง
0.40 ม. จัดทาฝาบํอพักขนาด
0.50x0.50 ม. จัดทาบํอดักไขมัน
คสล. ติดตั้งทํอระบายน้าฝน สกัดพื้น
กันสาดและซํอมแซม

18. โครงการติดตั้งกันสาด
ชนิดโปรํงแสง พร๎อมโครง
เหล็กบริเวณด๎านทิศ
ตะวันออกของโรงครัว
โรงเรียนเทศบาล 3

เพื่อปูองกันฝนสาดเข๎าบริเวณโรงครัว ปูองกันฝนสาดเข๎าบริเวณโรงครัวเพื่อ ดาเนินการติดตั้งกันสาด Metal
กันสาดกันฝนสาหรับโรงครัว
เพื่อความปลอดภัยของผู๎ใช๎งาน
ความปลอดภัยของผู๎ใช๎งานและความ Sheet พร๎อมโครงเหล็ก ขนาด 36
สะอาดของพื้นที่
ตร.ม. (รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาลกาหนด)

19. โครงการจัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ๑ โรงเรียน
เทศบาล 3

เพื่อจัดสถานที่สาหรับเผยแพรํ
ข๎อมูลชําวสาร

มีสถานที่ในการประชาสัมพันธ๑
โครงสร๎างเหล็ก หลังคากระเบื้อง
ปูายประชาสัมพันธ๑
ข๎อมูลขําวสารของทารงเรียนเพิ่มมาก กว๎าง 3 ม. สูง 2.30 ม.
ขึ้น
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่เทศบาลกาหนด)

20. โครงการจัดซื้อเครื่องมือ เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอใน มีเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอในการ
เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อครุภัณฑ๑
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เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎
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บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ มียุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ดังนี้
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน
ผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู
2.1 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการ
และบุคลากรทางการศึกษา
เรียนการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพ
2.2 กลยุทธ์การสนับสนุนการใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุน
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
การจัดการศึกษาตามหลัก
พอเพียง
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
4.1 กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา โดย
บูรณาการตามบริบทท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ 5.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการ
การจัดการศึกษา ตลอดชีวิต
ประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยศึกษานิเทศก์/
ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียนเทศบาล
1-6
หน่วยศึกษานิเทศก์/
ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน/ฝ่ายการเจ้าหน้าที่/
ฝ่ายแผนงานและโครงการ/
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
ฝ่ายวิชาการ/
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6

ฝ่ายแผนงานและโครงการ/
ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน/ฝ่ายการศึกษา นอก
โรงเรียนฯ/ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน/ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม/

ยุทธศาสตร์
5.3

5.4

5.5
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการ 6.1
ด้านศาสนา การอนุรักษ์
บารุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การกีฬาและนันทนาการ

7.1
7.2
7.3

กลยุทธ์
กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้มีความพร้อมสาหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์การจัดให้มีสื่อ วัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่หลากหลายและ
ทันสมัย
กลยุทธ์การพัฒนาสภาพแวดล้อม
และอาคารสถานที่
กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านศาสนา
การอนุรักษ์บารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาเพื่อ
สุขภาพ และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการ
กลยุทธ์การส่งเสริมเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในด้านกีฬาและนันทนาการ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6/
ศพด.มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

ฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียน
และตามอัธยาศัย/
ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม/
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน/
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6

บทที่ 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญํ มีโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามยุทธศาสตร๑และกลยุทธ๑ในการจัดการศึกษา
ของสานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญํ ดังนี้
4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

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

1) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
1.1 กลยุทธ๑การพัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ
4,617,600
1.2 กลยุทธ๑การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของนักเรียน
83,195,630
รวม 87,813,230
2) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 กลยุทธ๑การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5,590,000
ของครูให๎มีประสิทธิภาพ
2.2 กลยุทธ๑การสนับสนุนการใช๎กระบวนการวิจัย
3,000
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม 5,593,000
3) ยุทธศาสตร๑การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กลยุทธ๑การสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1,004,000
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวม 1,004,000

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

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

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

105
105
210

4,717,600
31,495,630
36,213,230

86
86
172

4,717,600
31,795,630
36,513,230

86
86
172

4,717,600
31,895,630
36,613,230

20

6,000,000

20

6,010,000

20

6,020,000

20

23,620,000

2

3,000

2

3,000

2

3,000

2

12,000

22

6,003,000

22

6,013,000

22

6,023,000

22

23,632,000

12

1,004,000

12

1,004,000

12

1,004,000

12

4,016,000

12

1,004,000

12

1,004,000

12

1,004,000

12

4,016,000
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รวม 4 ปี
งบประมาณ
(บาท)

86
18,770,400
86 178,382,520
172 197,152,920

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

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

4) ยุทธศาสตร๑การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ
4.1 กลยุทธ๑การสร๎างเครือขํายผู๎ปกครอง ชุมชน
668,000
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ให๎มีสํวนรํวมในการ
พัฒนาการศึกษา โดยบูรณาการตามบริบทท๎องถิ่น
รวม
668,000
5) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตลอดชีวติ
5.1 กลยุทธ๑การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
1,243,000
การศึกษา
5.2 กลยุทธ๑การสํงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
3,315,000
และการศึกษาตามอัธยาศัย
5.3 กลยุทธ๑การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีความพร๎อม
1,559,000
สาหรับการเรียนรู๎ตลอดชีวติ
5.4 กลยุทธ๑การจัดให๎มีสื่อ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ๑ ที่หลากหลาย 51,601,386
และทันสมัย
5.5 กลยุทธ๑การพัฒนาสภาพแวดล๎อม และอาคาร
141,948,000
สถานที่
รวม 199,666,386

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)

21

668,000

21

668,000

21

668,000

21

2,672,000

21

668,000

21

668,000

21

668,000

21

2,672,000

12

1,243,000

12

1,293,000

12

1,293,000

12

5,072,000

10

4,185,000

12

4,315,000

12

4,435,000

12

16,250,000

12

1,919,000

12

2,029,000

12

3,059,000

12

8,566,000

18

22,043,900

18

22,043,900

18

22,043,900

18

117,733,086

45

22,490,000

16

20,990,000

15

20,990,000

15

206,418,000

97

51,880,900

70

50,670,900

69

51,820,900

69

354,039,086
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

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

6) ยุทธศาสตร๑การสํงเสริมกิจการด๎านศาสนา
การอนุรักษ๑บารุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ
๓ ญาท๎องถิ่น
6.1 กลยุทธ๑การสํงเสริมกิจการด๎านศาสนา วัฒนธรรม
9,689,000
ประเพณี และภูมิปญ
๓ ญาท๎องถิ่น
6.2 กลยุทธ๑การเสริมสร๎างเครือขําย ความรํวมมือ
2,400,000
ด๎านศาสนา การอนุรักษ๑บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญ
๓ ญาท๎องถิ่น
รวม 12,089,000
7) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
7.1 กลยุทธ๑การสํงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬา
8,293,000
สูํความเป็นเลิศ
7.2 กลยุทธ๑การสํงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
3,175,000
7.3 กลยุทธ๑การสํงเสริมเครือขํายการมีสํวนรํวม
2,130,000
ของประชาชนในด๎านกีฬาและนันทนาการ
รวม 13,598,000
รวมทั้งสิ้น 320,431,616

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)

34

10,239,000

35

10,131,000

35

10,239,000

35

40,298,000

1

2,550,000

1

2,550,000

1

2,550,000

1

10,050,000

35

12,789,000

36

12,681,000

36

12,789,000

36

50,348,000

18

8,593,000

20

8,620,000

20

8,620,000

20

34,126,000

12
3

3,460,000
2,130,000

12
3

3,460,000
2,130,000

12
3

3,460,000
2,130,000

12
3

13,555,000
8,520,000

33

14,183,000

35

14,210,000

35

14,210,000

35

56,201,000

430

122,741,130

368

121,760,130

367

123,128,130

367

688,061,006

113

รวม 4 ปี

4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
1) ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
1.1 กลยุทธ๑การพัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

400,000

400,000

400,000

400,000 สํงเสริมนักเรียนให๎มี
หนํวยศึกษานิเทศก๑
ความเป็นเลิศและเป็น
คนเกํงของท๎องถิน่ สร๎าง
ชือ่ เสียง เกียรติประวัติ
แกํสถาบัน

รํวมแสดงผลงานนักเรียนครู
และรํวมแขํงขันทักษะวิชาการ

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ประชาสัมพันธ๑ผลงาน หนํวยศึกษานิเทศก๑
ทางวิชาการให๎
แพรํหลายทางการศึกษา

เพือ่ สรรหานักเรียนทีม่ ี
ฝึกสอนนักเรียนด๎านดนตรีของ
ความสามารถพิเศษทางด๎าน
รร.เทศบาล
ดนตรี, สํงเสริมให๎นกั เรียนมี
ทักษะในการเลํนดนตรี, ใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑และ
สนับสนุนให๎นกั เรียนกล๎า
แสดงออก

400,000

500,000

500,000

1 สํงเสริมความเป็นเลิศและคน
เกํงของท๎องถิน่

เพือ่ สรรหานักเรียนทีม่ คี วามเป็น สอบคัดเลือกนักเรียนทีม่ ี
เลิศและคนเกํงของท๎องถิน่
ความสามารถในด๎านตํางๆ จัด
กิจกรรมเข๎าคํายเสริมทักษะ
นักเรียนและสํงนักเรียนไป
แขํงขันในระดับตํางๆ

2 เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค/ประเทศ

เพือ่ จัดแสดงผลงานของ
นักเรียนและครู รํวมแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ ทัง้ ระดับ
ภาคและประเทศ

3 สํงเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด๎านดนตรี

114

500,000 นักเรียนมีศักยภาพด๎าน โรงเรียนเทศบาล
ดนตรีทสี่ งู ขึน้
1, 2, 3, 4, 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

4 ประกวดวงโยธวาทิต

- เพือ่ เตรียมความพร๎อมสาหรับ นักเรียนทีเ่ ข๎าประกวดวงโยธ
เข๎าแขํงขันวงโยธวาทิต
วาทิตจานวนไมํนอ๎ ยกวํา 50
คน ครูผคู๎ วบคุมดูแลและผูท๎ ี่
- เพือ่ พัฒนาศักยภาพทางด๎าน เกีย่ วข๎องไมํนอ๎ ยกวํา 10 คน
ดนตรี
เพือ่ ยกระดับวงโยธวาทิตให๎กา๎ ว
- เพือ่ สร๎างความมีระเบียบวินยั สูอํ กี ระดับ นักเรียนมีทกั ษะ
ความรับผิดชอบและความ
ทางด๎านดนตรีเพิม่ ขึน้ นักเรียน
สามัคคีให๎แกํนกั เรียน
มีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ
และความสามัคคีเพิม่ ขึน้

400,000

400,000

400,000

400,000 - วงโยธวาทิตสามารถ โรงเรียนเทศบาล 3
เข๎ารํวมการประกวดวง
โยธวาทิตได๎
- นักเรียนวงโยธวาทิต
สามารถใช๎ทกั ษะ
ทางด๎านดนตรีให๎เกิด
ประโยชน๑ใน
ชีวติ ประจาวันได๎
- นักเรียนวงโยธวาทิตมี
ความรับผิดชอบมี
ระเบียบวินยั และเกิด
ความสามัคคีในหมูคํ ณะ
อยูใํ นสังคมได๎อยํางมี
ความสุข

5 สํงเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑

1. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑
และคณิตศาสตร๑
2. เพือ่ สํงเสริมพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร๑
และคณิตศาสตร๑

850,000

850,000

850,000

850,000 จานวนร๎อยละนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6
มีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร๑
และคณิตศาสตร๑
นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

เชิงปริมาณ ประถมศึกษาปีที่ 2
- 6 เข๎ารํวมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ จานวนร๎อยละ
นักเรียน มีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร๑และ
คณิตศาสตร๑
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

6 สํงเสริมอัจฉริยภาพผูเ๎ รียน
(กิจกรรมดูแลชํวยเหลือผูเ๎ รียน
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ กิจกรรมผึง้ น๎อย...สูํ
โลกกว๎าง กิจกรรมป๓จฉิมนิเทศ
กิจกรรมแขํงขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภูํ
กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ
กิจกรรมเข๎าคํายคณิต-วิทย๑
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร๑
กิจกรรมเอ็งเสียงสูอํ าเซียน
กิจกรรมวันคริสต๑มาส กิจกรรม
วันตรุษจีน กิจกรรมเอ็งเสียง
วิชาการและกิจกรรมปรับ
พืน้ ฐานผูเ๎ รียนชัน้ ม.1/ม.4)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
1. เพือ่ ให๎สถานศึกษาจัด
โครงการ/กิจกรรมสํงเสริม
สนับสนุนตามนโยบายที่
เกีย่ วกับการจัดการศึกษา (8.1)
2. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนนิยมไทย เห็น
คุณคําภูมปิ ญ
๓ ญาท๎องถิน่ ภูมิ
ป๓ญญาไทย ภูมใิ จในวัฒนธรรม
และความเป็นไทย (9.6)

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ ร๎อย
ละ 90 ของผูเ๎ รียนทีเ่ ข๎ารํวม
โครงการ 2. เปูาหมายเชิง
คุณภาพ สถานศึกษาจัด
โครงการ/กิจกรรมสํงเสริม
สนับสนุนตามนโยบายที่
เกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ผูเ๎ รียนนิยมไทย เห็นคุณคําภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิน่ ภูมปิ ญ
๓ ญาไทย
ภูมใิ จในวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

2561
526,600
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
526,600

526,600

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

526,600 1. สถานศึกษาจัด
โรงเรียนเทศบาล 1
โครงการ/กิจกรรม
สํงเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายทีเ่ กีย่ วกับการ
จัดการศึกษา 2. ผูเ๎ รียน
นิยมไทย เห็นคุณคําภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิน่ ภูมิ
ป๓ญญาไทย ภูมใิ จใน
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 สํงเสริมอัจฉริยภาพ 8 ด๎าน
(พหุปญ
๓ ญา)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ สํงเสริมพัฒนาการทาง
สมอง ตอบสนองความสนใจ
และสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑
ของผูเ๎ รียน 2. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียน
ได๎รับประสบการณ๑ตรงจาก
แหลํงเรียนรู๎ภายนอก 3. เพือ่
สร๎างพลังศักยภาพในตนเอง
ตามทีถ่ นัด 4. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมี
ความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู๎
จากสภาพแวดล๎อม 5. เพือ่ ให๎
ผูเ๎ รียนเกิดการพัฒนาทักษะทัง้
๘ ด๎าน 6. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนทา
กิจกรรมรํวมกับผูอ๎ นื่ ได๎

เชิงปริมาณ ๑. ผูเ๎ รียนระดับชัน้
อนุบาล ๑-๓ จานวน 21๕ คน
เชิงคุณภาพ ๑. สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมสํงเสริม
พัฒนาการทางสมองและ
ความคิดสร๎างสรรค๑ให๎ผเู๎ รียนได๎
ฝึกคิด แก๎ไขป๓ญหา ใช๎เหตุผล
ฝึกการทางาน และเข๎าสังคมกับ
เพือ่ น เพือ่ ให๎เกิดความรู๎
เกีย่ วกับสิง่ ตํางๆ ทีเ่ รียนรู๎ผาํ น
การปฏิบตั ดิ ว๎ ยตนเอง ๒. ผูเ๎ รียน
ได๎มปี ระสบการณ๑ตรงจากแหลํง
เรียนรู๎ภายนอก

10,000

10,000

10,000

10,000 1. มีการสํงเสริมพัฒนาการ โรงเรียนเทศบาล 6

8 สํงเสริมความสามารถทาง
วิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑
- กิจกรรมคํายคณิตศาสตร๑
- กิจกรรมคํายวิทยาศาสตร๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ พัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู๎ทางด๎าน
คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑
๒. เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎รับ
ประสบการณ๑ตรง
๓. เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎เรียนรู๎
วิธกี ารทางานรํวมกับผูอ๎ นื่ และ
ปรับตัวให๎เข๎ากับผูอ๎ นื่ ได๎

เชิงปริมาณ
นักเรียนชัน้ ป. ๔ - ๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร๑และ
คณิตศาสตร๑ มีเจตคติทดี่ แี ละ
ทางานรํวมกับผูอ๎ นื่ มีการปรับตัว
ได๎ดี

16,000

16,000

16,000

16,000 ๑. นักเรียนได๎พฒั นา

2561

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค๑

ที่

2564
ทางสมอง ตอบสนองความ
สนใจและสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค๑ของผู๎เรียน 2.
ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ๑
ตรงจากแหลํงเรียนรู๎
ภายนอก 3. ผู๎เรียนเกิด
ศักยภาพในตนเองตามที่
ถนัด 4. ผู๎เรียนมีความ
สนุกสนาน เกิดการเรียนรู๎
จากสภาพแวดล๎อม 5.
ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทั้ง ๔ ด๎าน 6. ผู๎เรียนได๎มี
กิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น

ทักษะกระบวนการเรียนรู๎
ทางด๎านคณิตศาสตร๑และ
วิทยาศาสตร๑
๒. นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑ตรง
๓. นักเรียนได๎เรียนรู๎
วิธีการทางานรํวมกับผูอ๎ นื่
และปรับตัวกับผูอ๎ นื่ ได๎
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โรงเรียนเทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

9 คํายคณิตศาสตร๑-วิทยาศาสตร๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ พัฒนาทักษะในการ
เรียนคณิตศาสตร๑และ
วิทยาศาสตร๑ 2. เพือ่ สํงเสริม
การทางานเป็นทีม 3. เพือ่
เสริมสร๎างเจตคติทดี่ ตี อํ วิชา
คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 60
คน เชิงคุณภาพ นักเรียนได๎รับ
ความรู๎และพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑

25,000

10 สํงเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร๑ (- กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร๑ -กิจกรรมนัก
ประดิษฐ๑นอ๎ ย)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนมีความ
สนใจ และตระหนักในความสาคัญ
ของการศึกษาหาความรู๎ ๒. เพือ่ ให๎
ผูเ๎ รียนพัฒนาตนเองใน
กระบวนการคิดด๎วยระเบียบวิธี
วิทยาศาสตร๑ ๓. นักเรียนแตํละชัน้
ได๎แลกเปลีย่ นประสบการณ๑ ๔.
ผูเ๎ รียนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจาวัน

เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนชัน้ ป.๑มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน
๑,๐๗๙ คน ได๎พฒ
ั นาทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร๑ เชิง
คุณภาพ ผูเ๎ รียนมีความรู๎ ความ
สนใจ และตระหนักใน
ความสาคัญของการศึกษาหา
ความรู๎และวิทยาการทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑

35,000

11 เข๎าคํายวิทยาศาสตร๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีเจตคติทดี่ ตี อํ เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้
การเรียน วิทยาศาสตร๑ ๒.
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ จานวน
เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีทกั ษะ
๕๐ คน และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
กระบวนการคิด แก๎ปญ
๓ หาได๎
จานวน ๘๐ คนได๎พฒ
ั นา
ทักษะด๎านวิทยาศาสตร๑ เชิง
คุณภาพ ผูเ๎ รียนมีทกั ษะ
กระบวนการคิด แก๎ปญ
๓ หาได๎

50,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
25,000

25,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

25,000 1. นักเรียนมีทักษะในการ โรงเรียนเทศบาล 5
เรียนคณิตศาสตร๑และ
วิทยาศาสตร๑ 2. นักเรียน
สามารถทางานเป็นทีมได๎
3. นักเรียนมีเจตคติทดี่ ีตํอ
วิชาคณิตศาสตร๑และ
วิทยาศาสตร๑

35,000

35,000

35,000 ๑. ผูเ๎ รียนเกิดทักษะ

โรงเรียนเทศบาล 3

กระบวนการคิดอยํางเป็น
ระบบ ๒. ผูเ๎ รียนมีความ
ตืน่ ตัวและได๎รับ
ประสบการณ๑จริงในการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ๓.
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
ซึ่งกันและกัน ๔. ผูเ๎ รียน
เกิดจิตสานึกในการ
ดารงชีวิตแบบพอเพียง
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50,000

50,000

50,000 ๑. ผูเ๎ รียนมีเจตคติทดี่ ี โรงเรียนเทศบาล 3
ตํอการเรียนคณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑ ๒.
ผูเ๎ รียนมีทกั ษะ
กระบวนการคิด
แก๎ปญ
๓ หา

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

12 สํงเสริมและพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎มคี วามรู๎
เกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการด๎าน
คณิตศาสตร๑ ๒. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมี
เจตคติทดี่ แี ละมีการพัฒนาทาง
คณิตศาสตร๑ ๓. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียน
สามารถเชือ่ มโยงกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร๑เข๎ากับการ
ดารงชีวติ ๒. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียน
สามารถพัฒนากระบวนการ
การทางานรํวมกับผูอ๎ นื่ ได๎อยําง
มีความสุข

เชิงปริมาณ - ผูเ๎ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๔ จานวน
๕๐ คน - ผูเ๎ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จานวน
๗๖๑ คน ได๎ฝกึ ทักษะการคิด
เลข เชิงคุณภาพ ผูเ๎ รียนมีเจต
คติทดี่ แี ละมีการพัฒนาทาง
คณิตศาสตร๑ เชือ่ มโยง
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑
เข๎ากับการดารงชีวติ

30,000

30,000

30,000

30,000 ผูเ๎ รียนสามารถ
โรงเรียนเทศบาล 3
เชือ่ มโยงกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร๑เข๎ากับ
การดารงชีวติ

13 คํายวิทยาศาสตร๑และ
คณิตศาสตร๑ (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎นักเรียนเพิ่มพูนความรู๎ความ
เข๎าใจ กระบวนการและประสบการณ๑
ตรงทางด๎านวิทยาศาสตร๑ และ
เทคโนโลยี ๒. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑มาก
ยิง่ ขึน้ ๓. เพื่อปลูกฝ๓งเจตคติตํอการ
เป็นนักวิทยาศาสตร๑ ๔. เพื่อพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑เกีย่ วกับการ
เรียนทางวิทยาศาสตร๑ สํงเสริมให๎เป็น
คนที่มีเหตุมีผล รู๎จกั แก๎ป๓ญหาและ
ตัดสินใจ ๕. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความสามัคคีในกลุมํ มีมนุษย๑สัมพันธ๑
และความเป็นผูน๎ าที่ดี ๖. เพื่อให๎
นักเรียนรู๎คุณคําและใช๎กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร๑ไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวติ ประจาวัน

เชิงปริมาณ ๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๖ ( อนุบาลในฝ๓น) ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๔-5 มีความรู๎
และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ เชิงคุณภาพ ๑.
นักเรียนได๎รับการปลูกฝ๓งและ
สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจและ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ ๒. นักเรียนนา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑
มาใช๎ในการแก๎ปญ
๓ หาได๎อยําง
ถูกต๎อง ๓. นักเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญและมีสวํ นรํวมใน
การพัฒนาสิง่ แวดล๎อม

40,000

40,000

40,000

40,000 ๑. นักเรียนมีความรู๎
โรงเรียนเทศบาล 6
ความเข๎าใจในวิชา
วิทยาศาสตร๑มากขึน้ ๒.
นักเรียนเห็นคุณคําใน
การใช๎กระบวนการ
ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ใน
การแก๎ปญ
๓ หาและ
สามารถดารงชีวติ ได๎
อยํางมีความสุข และมี
เจตคติทดี่ ตี อํ การเรียน
วิทยาศาสตร๑ ๓. ผูเ๎ รียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนทางวิทยาศาสตร๑
และคณิตศาสตร๑ทสี่ งู ขึน้
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

14 Learning for English
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ กระตุน๎ และสํงเสริมให๎
นักเรียนสนใจพัฒนาความรู๎และ
ทักษะด๎านภาษาอังกฤษ
2. เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษให๎สูงขึน้

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 70คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนร๎อยละ 70
มีทักษะการสือ่ สารด๎าน
ภาษาอังกฤษมากขึน้

95,000

95,000

95,000

95,000 1. นักเรียนมีความรู๎ โรงเรียนเทศบาล 5
และทักษะด๎าน
ภาษาอังกฤษมากขึน้
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาอังกฤษทีส่ งู ขึน้

15 พัฒนาการเรียนรู๎มงุํ สูคํ วาม
เป็นเลิศ (- กิจกรรม
ความเป็นเลิศ ป.๕,ม.๒ แขํงขันทักษะทางวิชาการ)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการในสาระหลัก ๕ สาระ
สาหรับผูเ๎ รียนกลุมํ ทีม่ ที กั ษะดี
ถึงดีมาก ๒. เพือ่ สํงเสริม
ศักยภาพของผูเ๎ รียน ๓. เพือ่
พัฒนาทักษะทางวิชาการของ
ผูเ๎ รียนให๎ดขี นึ้ ๔. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียน
รู๎จกั คิดวิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑
มีวจิ ารณญาณ

60,000

60,000

60,000

60,000 ๑. ผูเ๎ รียนมีทกั ษะทาง
วิชาการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ๒.
นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการอยํางเต็ม
ความสามารถ

16 สํงเสริมและพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพือ่ สรรหาและสํงเสริม
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถทาง
วิชาการ

เชิงปริมาณ - ผูเ๎ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๕ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน
๒๔๗ คนได๎พฒ
ั นาการเรียนรู๎ นักเรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑มัธยมศึกษาตอนต๎น จานวน
๑,๒๖๔ ได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ เชิงคุณภาพ
- ผูเ๎ รียนได๎พฒ
ั นาทักษะ
ความสามารถเฉพาะด๎าน นักเรียนพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการอยํางมีคุณภาพ
เชิงปริมาณ นักเรียน ระดับชัน้
อนุบาล-ม.๓ เชิงคุณภาพ
โรงเรียนได๎มกี ารเตรียมความ
พร๎อมในการคัดเลือกนักเรียน
ในแตํละกลุมํ สาระการเรียนรู๎
เข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการ
กับหนํวยงานภายนอก ทัง้
ระดับภาคและระดับประเทศ

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. นักเรียนได๎พฒ
ั นา
โรงเรียนเทศบาล 4
ตนเองตามศักยภาพ
และความถนัดทางด๎าน
วิชาการและสร๎าง
ชือ่ เสียงกับโรงเรียน
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โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

17 ค๎นคว๎าหาดาว
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ พัฒนานักเรียนให๎มี
ความสามารถในด๎านทักษะทาง
วิชาการ 2. เพือ่ สํงเสริมการเข๎า
รํวมในการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนในระดับ
ตําง ๆ

เชิงปริมาณ 1. จัดแขํงขันทักษะ
วิชาการในแตํละกลุมํ ชัน้ เดือน
ละครั้ง 2. จัดสํงนักเรียนเข๎า
รํวมการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการในระดับตําง ๆ เชิง
คุณภาพ นักเรียนมีความพร๎อม
ด๎านทักษะทางวิชาการในแตํละ
กลุมํ สาระ และได๎รับรางวัลจาก
การแขํงขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับตําง ๆ

50,000

50,000

50,000

50,000 นักเรียนได๎รับการ
โรงเรียนเทศบาล 5
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
มีความพร๎อมในการ
เข๎ารํวมการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการใน
โอกาสตําง ๆ

18 เตรียมความพร๎อมสูคํ วามเป็น
เลิศ (เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ จัดกิจกรรมสํงเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการและความคิด
สร๎างสรรค๑ของผูเ๎ รียน ๒. เพือ่
จัดกิจกรรมสํงเสริมและ
ตอบสนองความสามารถพิเศษ
และความถนัดของผูเ๎ รียนให๎
เต็มตามศักยภาพ ๓. เพือ่
สํงเสริมพัฒนาทางสมอง
ตอบสนองความสนใจและ
สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของ
ผูเ๎ รียน

เชิงปริมาณ ๑. ผูเ๎ รียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
เข๎ารํวมการสอบกิจกรรม
PRE-LCT และ PRE – ONET
เชิงคุณภาพ ๑. ผูเ๎ รียนมีโอกาส
เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ทัง้
กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมสร๎างสรรค๑ตาํ งๆ ๒.
ผูเ๎ รียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการได๎แสดงออกถึง
ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของแตํละบุคคล

80,000

80,000

80,000

80,000 1. ผูเ๎ รียนได๎แสดง
โรงเรียนเทศบาล 6
ความสามารถทาง
วิชาการและความ คิด
สร๎างสรรค๑ 2. ผูเ๎ รียนได๎
เรียนรู๎ตาม
ความสามารถ พิเศษ
และความถนัด 3.
ผูเ๎ รียนนาผลการ
ประเมินไปใช๎ประโยชน๑
ในการปรับปรุง/
พัฒนาการเรียน
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1.2 กลยุทธ๑การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของนักเรียน
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 สอนภาษาตํางประเทศใน
โรงเรียนเทศบาล

- เพือ่ ฝึกทักษะด๎านการสือ่ สาร - จัดสอนภาษาอังกฤษใน
ภาษาอังกฤษแกํนกั เรียน
โรงเรียนเทศบาล 1-5 ตัง้ แตํชนั้
อนุบาล ป.1 - ม.6 โดยครู
- เพือ่ ให๎มคี วามสามารถในการ เจ๎าของภาษา
ใช๎ภาษาอังกฤษให๎มากขึน้
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะและ
อบรมครู

2 พัฒนาการจัดการเรียนรู๎

- เพือ่ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎
โรงเรียนคาร๑บอนต่าสูํ
สถานศึกษา
- เพือ่ สนับสนุนการจัดกิจกรรม
โรงเรียนคาร๑บอนต่าสูํ
สถานศึกษาโดยการบูรณาการ
ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู๎
เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎ภาคภูมใิ จใน
ความเป็นไทย เห็นคุณคําภูมิ
ป๓ญญาไทย นิยมไทย และดารง
ไว๎ เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีความ
ตระหนักในหน๎าทีต่ อ๎ งปฎิบตั ิ
ตามระเบียบของสถานศึกษา,
ห๎องเรียน,กลุมํ เพือ่ พัฒนาครู
แกนนากิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม

3 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรม

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,400,000

6,100,000

6,100,000

- จัดการกิจกรรมโรงเรียน
คาร๑บอนต่าให๎กบั นักเรียน
- ให๎ความรู๎เรื่องลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู๎ และจัดทากิจกรรม
โรงเรียนคาร๑บอนต่า ให๎กบั ครู
และผูเ๎ กีย่ วข๎อง

200,000

200,000

200,000

200,000 นักเรียนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมโรงเรียน
คาร๑บอนต่า

ครูผไู๎ ด๎รับมอบหมาย นักเรียน
ป.5 จานวน 830 และนักเรียน
ป.4 จานวน 800 คน ครูผู๎
ได๎รับมอบหมายให๎เข๎ารํวมเป็น
แกนนาครูกจิ กรรมคุณธรรม
จริยธรรม โรงเรียนละ 5 คน

300,000

300,000

300,000

300,000 โรงเรียนรํวมติดตาม
ฝุายวิชาการ
พฤติกรรมนักเรียนตาม
แบบสมุดบันทึกความดี
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6,100,000 นักเรียนมีความรู๎ดา๎ น หนํวยศึกษานิเทศก๑
ภาษาอังกฤษ สามารถ
สือ่ สารในชีวติ ประจาวัน
ได๎

ฝุายวิชาการ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 การสํงเสริมกิจกรรมรักการอําน เพือ่ คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่ โอนคําใช๎จาํ ยให๎สถานศึกษาโดย
ในสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน
ใช๎วธิ คี ดั เลือกโรงเรียนทีม่ ผี ล
ระดับประถมและเป็นโรงเรียน การอํานต่า จานวน 1 โรงเรียน
ทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการอํานต่า
5 จัดนิทรรศการการจัดการศึกษา เพือ่ ให๎ครูและนักเรียนระดับ
ปฐมวัย
อนุบาลได๎นาเสนอผลงานใน
รอบปีทผี่ าํ นมาสนับสนุนให๎
แสดงความสามารถได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ รายงานผล
ความก๎าวหน๎าของนักเรียนชัน้
อนุบาล พร๎อมประชาสัมพันธ๑
ผลงานของนักเรียน

จัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการของครูและนักเรียนชัน้
อนุบาล พร๎อมมอบวุฒิบตั รที่
ผํานเกณฑ๑การประเมินผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน

6 สนับสนุนคําใช๎จาํ ยการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียนสังกัด
เทศบาล)

ดาเนินการในกิจกรรมที่ได๎รับจัดสรร
จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิน่
เชํน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
,การใช๎ระบบอินเตอร๑เน็ต,การพัฒนา/
ปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรียน , การ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน, การ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิน่
(SBMLD), การสํงเสริมองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิน่ ที่จดั ทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํนระดับสถานศึกษา ,
การรณรงค๑ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ,คําอาหารกลางวัน,
ป๓จจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ,
การจัดการศึกษาตัง้ แตํระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

เพือ่ ดาเนินการจัดการศึกษา
ตามงบประมาณทีไ่ ด๎รับการ
จัดสรรจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิน่

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

50,000

50,000

50,000

300,000

300,000

300,000

62,000,000

6,300,000

6,400,000
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ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000 โรงเรียนทีไ่ ด๎รับการ
ฝุายวิชาการ
คัดเลือกนางบประมาณ
มาใช๎พฒ
ั นาด๎านการ
อํานของนักเรียนร๎อยละ
100
300,000 นักเรียนมีศักยภาพทีจ่ ะ ฝุายกิจการโรงเรียน
ก๎าวสูกํ ารเรียนในระดับ
ประถมศึกษาครูมี
ศักยภาพในการทางาน
ในเชิงประจักษ๑
นักเรียนมีแรงจูงใจใน
การใฝุสมั ฤทธิส์ งู ขึน้
6,500,000 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
สามารถพัฒนา
ศักยภาพด๎านการ
สํงเสริมการศึกษาของ
นักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ฝุายวิชาการ/ฝุาย
กิจการโรงเรียน/
โรงเรียนเทศบาล
1-6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

7 เปิดโลกทัศน๑แหํงการเรียนรู๎

8 Smart Kids Camp

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

- เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ
ประสบการณ๑และความรู๎ที่
แปลกใหมํให๎กบั นักเรียน
- เพือ่ เปิดโอกาสและเปิดโลก
ทัศน๑แหํงการเรียนรู๎แกํงนักเรียน
- เพือ่ สํงเสริมให๎นกั เรียนมีความ
เสียสละและมีความมุงํ มัน่ ใน
การพัฒนาตนเอง

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ในตํางภูมภิ าคให๎แกํ
นักเรียนทีช่ วํ ยเหลือกิจกรรม
ของโรงเรียนและนักเรียนที่
สร๎างชือ่ เสียงให๎แกํโรงเรียน
จานวนไมํนอ๎ ยกวํา 50 คน
ระยะเวลาไมํนอ๎ ยกวํา 5 วัน
นักเรียนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและได๎รับความรู๎
จากการเข๎ารํวมกิจกรรม

80,000

- เพือ่ สํงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ
ความคิดสร๎างสรรค๑ของผูเ๎ รียน
- เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนปรับตัว
และมีมติ สิ มั พันธ๑กบั บุคคลอืน่ ได๎
- เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนเข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนเพือ่
เตรียมความพร๎อมทีจ่ ะเรียนตํอ
ในวันเปิดภาคเรียน

ฝึกซ๎อมนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทีม่ ี
ความสามารถทางด๎านทัศนศิลป์
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา

50,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
80,000

80,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
80,000 - นักเรียนได๎รับความรู๎

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล

และประสบการณ๑ทแี่ ปลก 5-.6
ใหมํ
- นักเรียนได๎รับโอกาสใน
การทัศนศึกษาตํางจังหวัด
หรือตํางภูมิภาคและเปิด
โลกทัศน๑แหํงการเรียนรู๎
- นักเรียนมีความเสียสละ
ชํวยเหลืองานโรงรียนและ
มีความมุงํ มัน่ ในการ
พัฒนาตนเองเพิม่ ขึน้

124

50,000

50,000

50,000 - ผูเ๎ รียนเกิดการเรียนรู๎ โรงเรียนเทศบาล 6
ในด๎านความคิด
สร๎างสรรค๑
- ผูเ๎ รียนสามารถ
ปรับตัวและมีมติ ิ
สัมพันธ๑กบั ผูอ๎ นื่ ได๎
- ผูเ๎ รียนมีความคุ๎นเคย
กับสภาพแวดล๎อมของ
ร.ร. เพือ่ เตรียมความ
พร๎อมทีจ่ ะเข๎าเรียนใน
วันเปิดภาคเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

9 สอนสองภาษาอนุบาลในฝ๓น

วัตถุประสงค๑
- เพือ่ สํงเสริมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช๎ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร
- เพือ่ สํงเสริมการสือ่ สาร
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม วิถชี วี ติ
ไทยกับตํางชาติ ตํางภาษา
- เพือ่ ใช๎เสริมทักษะความรู๎ความ
เป็นสากลนิยมทีด่ แี กํนกั เรียน
- เพือ่ เป็นการเสริมสร๎างเจตคติ
ทีด่ แี กํนกั เรียนในการเรียน
ภาษาอังกฤษ

10 รวมพลังสร๎างลูกรักเป็นนักอําน 1. เพือ่ สร๎างความสัมพันธ๑ทดี่ ี
กับพํอแมํลกู และบุคคลใน
ครอบครัว
2. เพือ่ สํงเสริมให๎ผปู๎ กครอง
และครูนาความรู๎ทไี่ ด๎รับไป
ถํายทอดสูนํ กั เรียน
3. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนเกิดเจตคติทดี่ ี
ตํอการอําน เนือ่ งจากได๎รับการ
สํงเสริมจากผูป๎ กครอง

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยครูตํางชาติให๎กับ
นักเรียนระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาทุกคน จานวน 5
คาบตํอสัปดาห๑ ตํอห๎อง
- จัดเข๎าคํายภาษาอังกฤษให๎
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นเวลา
1 วัน
- จัดแสดงผลงานทางวิชาการ โดย
ครูตํางชาติปีละ 1 ครั้ง ด๎าน
คุณภาพ นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ
และเจตคติทดี่ ีตํอภาษาอังกฤษ
สามารถใช๎ความรู๎เป็นพืน้ ฐานใน
การเรียนระดับสูงขึน้ ไป และเป็นที่
ยอมรับ

เชิงปริมาณ
ผูป๎ กครองโรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝ๓น)และครูทสี่ นใจ
เข๎ารํวมโครงการจานวน 100
คน
เชิงคุณภาพ
เกิดทักษะรักการอํานมากขึน้
เกิดสัมพันธ๑ภาพระหวําง
ผูป๎ กครองและผูเ๎ รียนตํอการ
อํานมากขึน้

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

4,000,000

4,000,000

4,000,000

70,000

70,000

70,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
4,000,000 - นักเรียนได๎เรียนรู๎
ภาษาอังกฤษกับครู
ตํางประเทศซึ่งเป็น
ต๎นแบบทีด่ ใี นการใช๎
ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
- นักเรียนสามารถตํอ
ยอดความรู๎ในการ
พัฒนาตนเองเพือ่
ประโยชน๑ในการเรียน
ระดับสูงขึน้ ไป

สานักการศึกษา/
โรงเรียนเทศบาล 6

70,000 1. เกิดความสัมพันธ๑ทดี่ ีใน โรงเรียนเทศบาล 6
ครอบครัว 2. ผูเ๎ รียนมี
นิสัยรักการอําน มีสมาธิ มี
สติ มีป๓ญญา เกิดความคิด
สร๎างสรรค๑ ชํวยขัดเกลาให๎
มีจิตใจทีอ่ ํอนโยนเพิม่ มาก
ขึน้ 3. ผูเ๎ รียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง รักการเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนือ่ ง

125

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

11 สนับสนุนคําใช๎จาํ ยการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับ
มัธยมศึกษา)

วัตถุประสงค๑
เพือ่ ดาเนินการตามทีเ่ ทศบาล
จัดสรรด๎านอาหารกลางวัน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการตามทีเ่ ทศบาล
จัดสรรด๎านอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนตาม เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคน
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนสู่Thailand 4.0 แนวคิดของการศึกษา 4.0
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีศักยภาพ
ทางด้านการเรียน พร้อมเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0

13 อุดหนุนคําอาหารกลางวัน
- เพือ่ ให๎นกั เรียนมีภาวะ
สาหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโคก โภชนาการสูงขึน้
สมานคุณ
- เพือ่ ให๎นกั เรียนจัดหาวัสดุใน
การดาเนินการคําอาหารกลางวัน
- เพือ่ ให๎โรงเรียนทีร่ ับเงิน
อุดหนุนบริหารจัดการในการ
ดาเนินงานคําอาหารกลางวัน

- นักเรียนชัน้ อนุบาล-ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได๎
รับประทานอาหารกลางวัน เชิง
คุณภาพ
- นักเรียนทุกคน มีสขุ ภาพ
รํางกายแข็งแรง มีภาวะ
โภชนาการทีส่ งู และสุขอนามัยที่
ดีทงั้ ด๎านรํางกาย จิตใจและ
สติปญ
๓ ญา
- นักเรียนทุกคน ได๎รับ
สารอาหารทีเ่ พียงพอและถูก
หลักอนามัยตามโภชนาการ

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

5,000,000

5,300,000

5,500,000

600,000

600,000

600,000

1,460,000

1,460,000

1,460,000

126

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5,500,000 โรงเรียนสังกัดเทศบาล สานักการศึกษา/
ทีท่ าการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล
ระดับมัธยมศึกษา
1, 2, 3, 4
สามารถดาเนินการด๎าน
อาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
600,000 ผูเ๎ รียนมีศักยภาพด๎าน หน่วยศึกษานิเทศก์
ความเรียนรู๎ มีความ
พร๎อมเข๎าสูปํ ระเทศไทย
4.0

1,460,000 นักเรียนมีสขุ ภาพ
แข็งแรง นักเรียนมี
สุขภาพดีมนี าหนั
้ ก
สํวนสูงตามเกณฑ๑
มาตรฐาน

ฝุายกิจการโรงเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

14 อิม่ ท๎องสมองใสของนักเรียนใน 1. เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎รับ
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญํ
ประทานอาหารเช๎าทีม่ คี ุณคํา
ทางสารอาหาร 2. นักเรียนมี
น้าหนัก สํวนสูง ตามเกณฑ๑
มาตรฐาน และมีพฒ
ั นาการสมวัย

15 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียน
(กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ กิจกรรม
อบรมคุณธรรม กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม
บริการสารสนเทศ) (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

1. เพือ่ ให๎สถานศึกษาสนับสนุน
การใช๎และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิน่ โดยชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
(กิจกรรมวิชาการ/กิจกรรมศึกษา
แหลํงเรียนรู/๎ กิจกรรมอบรม
คุณธรรม/กิจกรรมลูกเสือ –เนตร
นารี) 2. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนค๎นคว๎าหา
ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง (กิจกรรม
วิชาการ/ กิจกรรมศึกษาแหลํง
เรียนรู)๎ 4. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่
พึงประสงค๑ (กิจกรรมอบรม
คุณธรรม) 5. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมี
ทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานรํวมกับผูอ๎ นื่ ได๎
(กิจกรรมวิชาการ/กิจกรรมศึกษา
แหลํงเรียนรู/๎ กิจกรรมอบรม
คุณธรรม/กิจกรรมลูกเสือ -เนตร
นารี) 6. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีทักษะการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (กิจกรรม
บริการสารสนเทศ)

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายวิชาการ/
โรเงเรียนเทศบาล
1-6/ศพด.
(งบ สปสช.)

2564

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้ ป.1 ม.3 ทีผ่ ปู๎ กครองมีรายได๎นอ๎ ย
จานวน 100 คน เชิงคุณภาพ
นักเรียนได๎รับประทานอาหาร
เช๎าทีม่ คี ุณคําทางสารอาหาร
ครบถ๎วน

1,461,400

1,461,400

1,461,400

1,461,400 1. นักเรียนได๎
รับประทานอาหารเช๎า
ทีม่ คี ุณคําทาง
สารอาหาร 2. นักเรียน
มีนาหนั
้ กสํวนสูงตาม
เกณฑ๑มาตรฐานและมี
พัฒนาการสมวัย

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ ร๎อย
ละ 90 ของผูเ๎ รียนทีเ่ ข๎ารํวม
โครงการ 2. เปูาหมายเชิง
คุณภาพ สถานศึกษาสนับสนุน
การใช๎และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภูมปิ ญ
๓ ญาท๎องถิน่ โดยชุมชน
เข๎ามามีสวํ นรํวม ในการจัด
กิจกรรม ผูเ๎ รียนค๎นคว๎าหา
ความรู๎ได๎ดว๎ ยตนเอง มีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมทีพ่ งึ
ประสงค๑ ทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางาน
รํวมกับผูอ๎ นื่ ได๎ และมีทกั ษะการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ

1,721,330

1,721,330

1,721,330

1,721,330 สถานศึกษาสนับสนุน โรงเรียนเทศบาล 1
การใช๎และพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ ภูมปิ ญ
๓ ญา
ท๎องถิน่ ผูเ๎ รียนค๎นคว๎า
หาความรู๎ได๎ดว๎ ยตนเอง
มีคุณธรรม จริยธรรม
และคํานิยมทีพ่ งึ
ประสงค๑ มีทกั ษะใน
การทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางาน
รํวมกับผูอ๎ นื่ ได๎ มีทกั ษะ
การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

16 เรียนรู๎อยํางแตกตํางตาม
แนวทางพหุปญ
๓ ญา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีการพัฒนา
ด๎านพหุปญ
๓ ญาทัง้ ๘ ด๎าน ได๎แกํ
ด๎านการรับรู๎ และเข๎าใจตนเอง
, ด๎านดนตรี และสุนทรียศาสตร๑
, ด๎านสังคม และปฎิสมั พันธ๑ ,
ด๎านการฟ๓ง และการเข๎าใจภาษา
,ด๎านรํางกาย และการ
เคลือ่ นไหว , ด๎านตรรกศาสตร๑
และคณิตศาสตร๑ , ด๎าน
ธรรมชาติวทิ ยา , ด๎านการ
มองเห็น และมิตสิ มั พันธ๑

เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๓ จานวน
๑๒๕ คน ได๎พฒ
ั นาทักษะพหุ
ป๓ญญาทัง้ ๘ ด๎าน เชิงคุณภาพ
ผูเ๎ รียนมีทกั ษะด๎านพหุปญ
๓ ญาทัง้
๘ ด๎าน

6,000

6,000

6,000

6,000 ๑. ผู๎เรียนมีทักษะด๎านพหุ

โรงเรียนเทศบาล 3

17 สัปดาห๑วทิ ยาศาสตร๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ จัดนิทรรศการแสดง
ความรู๎และผลงาน
ความสามารถของนักเรียน ด๎าน
วิทยาศาสตร๑ ๒. เพือ่ แขํงขัน
ทักษะทางวิชาการด๎าน
วิทยาศาสตร๑ ๓. เพือ่ ให๎นกั เรียน
เกิดความสนุกสนานควบคูํกบั
การได๎รับความรู๎ในสาระการ
เรียนรู๎วทิ ยาศาสตร๑ ๔. เพือ่ ฝึก
ให๎นกั เรียนได๎รํวมกันคิดอยํางมี
ระบบ คิดอยํางมีเหตุผลตาม
หลักการวิทยาศาสตร๑

เชิงปริมาณ ๑. ร๎อยละ 80 ของครู
นักเรียนเข๎ารํวมชมนิทรรศการ
ผลงานและความสามารถของ
นักเรียน ๒. ร๎อยละ 80 ของครู
นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการด๎านวิทยาศาสตร๑ เชิง
คุณภาพ ๑. นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานควบคูกํ ับการได๎รับ
ความรู๎ในสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑ ๒. นักเรียนได๎รํวมกัน
คิดอยํางมีระบบ คิดอยํางมีเหตุผล
ตามหลักการวิทยาศาสตร๑

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑. นักเรียนมีเวทีแสดง
ความรู๎ ผลงานและ
ความสามารถด๎าน
วิทยาศาสตร๑ ๒.
นักเรียนมีเจตคติทดี่ ตี อํ
การเรียนวิทยาศาสตร๑
๓. ผูเ๎ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทาง
วิทยาศาสตร๑ทสี่ งู ขึน้

โรงเรียนเทศบาล 6
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ป๓ญญาทั้ง ๘ ด๎าน ได๎แกํ
ด๎านการรับรู๎ และเข๎าใจ
ตนเอง ด๎านดนตรี และ
สุนทรียศาสตร๑ ด๎านสังคม
และปฎิสัมพันธ๑ ด๎านการฟ๓ง
และการเข๎าใจภาษา ด๎าน
รํางกาย และการเคลื่อนไหว
ด๎านตรรกศาสตร๑ และ
คณิตศาสตร๑ ด๎านธรรมชาติ
วิทยา ด๎านการมองเห็น
และมิติสัมพันธ๑

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

18 Walk Rally : Kids Can Talk
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนชัน้ ป.๑
สามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการ
สือ่ สารกับเจ๎าของภาษาได๎ตาม
วัยของตน
๒.เพือ่ ให๎สามารถคิด แก๎ไข
ป๓ญหา และรํวมรํวมกับผูอ๎ นื่ ได๎
๓. เพือ่ ให๎นกั เรียนชัน้ ป.๑ นา
ความรู๎ทไี่ ด๎จากการเรียน
ภาษาอังกฤษ ในชัน้ เรียนมาสูํ
การปฏิบตั จิ ริง

เชิงปริมาณ
นักเรียนชัน้ ป.๑
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษ
ในการสือ่ สารได๎

8,000

19 Morning Talk
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑ .สํงเสริมนักเรียนเกิดทักษะ
ด๎านการฟ๓ง พูด ด๎าน
ภาษาตํางประเทศ :
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
๒. ให๎นกั เรียนกล๎าแสดงออก มี
สํวนรํวมในการทากิจกรรม
รํวมกับผูอ๎ นื่
3. ให๎นกั เรียนพัฒนาตนเอง
อยํางเต็มศักยภาพทางด๎านภาษา
4.ให๎นกั เรียนได๎รับ
ประสบการณ๑ตรงจากการทา
กิจกรรมและเกิดเจตคติทดี่ ตี อํ
ภาษาตํางประเทศ

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได๎พฒ
ั นาตนเอง ใน
ทักษะด๎านการฟ๓ง พูด
ภาษาตํางประเทศ :
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

2,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
8,000

8,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
8,000 ๑. นักเรียนชัน้ ป.๑

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

สามารถใช๎ภาษาอังกฤษ
ในการสือ่ สารกับเจ๎าของ
ภาษาได๎ตามวัยของตน
๒.นักเรียนสามารถคิด
แก๎ไขป๓ญหา และรํวม
รํวมกับผูอ๎ นื่ ได๎
๓. นักเรียนชัน้ ป.๑ นา
ความรู๎ทไี่ ด๎จากการเรียน
ภาษาอังกฤษ ในชัน้ เรียน
มาสูกํ ารปฏิบัติจริง

2,000

2,000

2,000 ๑.นักเรียนเกิดทักษะด๎าน โรงเรียนเทศบาล 4
การฟ๓ง พูด
ภาษาตํางประเทศ :
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
๒. นักเรียนกล๎าแสดงออก
มีสํวนรํวมในการทา
กิจกรรมรํวมกับผูอ๎ นื่
๓. นักเรียนมีการพัฒนา
ตนเองอยํางเต็มศักยภาพ
ทางด๎านภาษา
๔.นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑ตรงจากการ
ทากิจกรรมและเกิดเจตคติ
ทีด่ ีตํอภาษาตํางประเทศ
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 English Is Fun
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึน้ 2. เพือ่ ให๎
นักเรียนมีความใฝุรู๎ใฝุเรียน มี
เจตคติทดี่ ตี อํ การเรียน
ภาษาอังกฤษ 3. เพือ่ ให๎นกั เรียน
ได๎ฝกึ ฝนทักษะ ความสามารถ
ทางด๎านการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ รู๎จกั การวางแผน
และนาเสนอตามความสามารถ
ของตนเองได๎อยํางสร๎างสรรค๑

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้ ป.3 6 เชิงคุณภาพ นักเรียน
สามารถนาภาษาอังกฤษ/
ภาษาจีน ไปใช๎ในชีวติ ประจาวัน
ได๎

21 มัคคุเทศก๑นอ๎ ย
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ สํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
กล๎าแสดงออก ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑ 2. เพือ่ ให๎นักเรียน
สามารถนาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
ไปใช๎ในการพูดสนทนาแนะนา
สถานทีท่ ํองเทีย่ วสาคัญๆได๎
3. เพือ่ สํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจและสานึกรักในภูมิลาเนา

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้ ป.4 - 6
จานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถนา
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561
10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
10,000 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 5

ทางการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึน้ 2.
นักเรียนมีความใฝุรู๎ใฝุเรียน
มีเจตคติทดี่ ีตํอการเรียน
ภาษาอังกฤษ 3. นักเรียน
ได๎ฝึกฝนทักษะ
ความสามารถทางด๎านการ
สือ่ สารภาษาอังกฤษ รู๎จัก
การวางแผนและนาเสนอ
ตามความสามารถของ
ตนเองได๎อยํางสร๎างสรรค๑

-

-

-

- 1. นักเรียนกล๎าแสดงออก โรงเรียนเทศบาล 5
และใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑ 2. นักเรียนพูด
ภาษาอังกฤษและภาษาจี
ในการแนะนาสถานที่
ทํองเทีย่ วได๎ 3. นักเรียน
ภูมิใจและรักถิน่ กาเนิด
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

22 สํงเสริมและพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทย (- กิจกรรมสํงเสริม
และพัฒนาทักษะการอําน กิจกรรมวันสุนทรภูสํ วูํ นั
ภาษาไทย)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ พัฒนาทักษะการอําน
ของผูเ๎ รียนอยํางทัว่ ถึงและเต็ม
ตามศักยภาพและก๎าวทันการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมโลก ๒.
เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนรู๎จกั แสวงหา
ความรู๎ดว๎ ยตนเอง รักการ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนือ่ ง ๓. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎
รู๎จกั บุคคลสาคัญทางภาษาไทย

เชิงปริมาณ - ผูเ๎ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน
๑,๐๗๙ คนได๎พฒ
ั นาทักษะการ
เรียนรู๎ เชิงคุณภาพ - ผูเ๎ รียนมี
โอกาสได๎พฒ
ั นาความสามารถ
เต็มศักยภาพและมีทกั ษะการ
อํานอยูใํ นระดับดี

45,000

45,000

45,000

23 บันทึกรักการอําน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพือ่ พัฒนาทักษะการอํานของ
นักเรียนให๎ดขี นึ้ เพือ่ เป็นพืน้ ฐาน
การเรียนในวิชาตําง ๆ สํงเสริม
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ ดี่ ขี นึ้

เชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับชัน้ อนุบาล-ม.๓
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทกั ษะการอํานดีขนึ้
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานการเรียนในวิชา
ตําง ๆ สํงเสริมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ ดี่ ขี นึ้

10,000

10,000

10,000

24 สํงเสริมและพัฒนาการอํานออก ๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนสามารถอําน เชิงปริมาณ
เขียนได๎ (เงินรายได๎สถานศึกษา) เขียนคาพืน้ ฐานของแตํละชัน้
นักเรียนชัน้ อนุบาล – ม.๓
เรียนได๎
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทกั ษะการอํานดีขนึ้
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานการเรียนในวิชา
ตําง ๆ สํงเสริมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ ดี่ ขี นึ้

8,000

8,000

8,000
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ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

45,000 - ผูเ๎ รียนมี
โรงเรียนเทศบาล 3
ความสามารถในการ
อํานทีเ่ หมาะสมกับ
ระดับการเรียนรู๎และ
พัฒนาการอํานได๎ดขี นึ้ ผูเ๎ รียนมีความรอบรู๎
ก๎าวทันตํอการ
เปลีย่ นแปลงของโลก ผูเ๎ รียนได๎รู๎จกั บุคคล
สาคัญทางภาษาไทย
10,000 นักเรียนมีทกั ษะการ
โรงเรียนเทศบาล 4
อํานดีขนึ้ เพือ่ เป็น
พืน้ ฐานการเรียนในวิชา
ตําง ๆ สํงเสริมการ
พัฒนาผลสัมฤทธิท์ ดี่ ขี นึ้

8,000 นักเรียนสามารถอําน โรงเรียนเทศบาล 4
เขียนคาพืน้ ฐานของแตํ
ละชัน้ เรียนได๎

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

25 วันสุนทรภูสํ วูํ นั ภาษาไทย
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ เชิดชูเกียรติสนุ ทรภูํ กวี
เอกของโลกและของไทย
๒. เพือ่ ให๎นกั เรียนทราบถึง
ชีวประวัตทิ าํ นสุนทรภูํ
๓. เพือ่ สํงเสริมให๎นกั เรียนได๎ฝกึ
ทักษะทางภาษาไทยและแสดง
ความสามารถในด๎านตํางๆ
๔. เพือ่ สร๎างความตระหนักให๎
นักเรียนเห็นความสาคัญของ
ภาษาไทยสามารถใช๎ภาษาไทย
ในการสือ่ สารและการศึกษาหา
ความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนและครูได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม
๒.นักเรียนร๎อยละ ๘๐ ขึน้ ไปมี
ความรู๎เกีย่ วกับประวัตแิ ละ
ผลงานของสุนทรภูแํ ละวัน
ภาษาไทยแหํงชาติ
เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนและบุคลากร
ตระหนักถึงความสาคัญของ
ภาษาไทยและ
วันสุนทรภูํ
๒. นักเรียนได๎ทราบเรื่องราว
เกีย่ วกับประวัตแิ ละผลงานของ
ทํานสุนทรภูํ

10,000

10,000

10,000

26 สร๎างงาน สานฝ๓น ก๎าวทัน
เทคโนโลยี
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นักเรียนมีทักษะพืน้ ฐาน
ด๎านเทคโนโลยีและการสือ่ สาร ๒.
เพือ่ ให๎นักเรียนสามารถนาความรู๎
ด๎านเทคโนโลยีมาประยุกต๑ในการ
ทางาน ๓. เพือ่ ให๎นักเรียนมี
จิตสานึกในการใช๎พลังงานและ
สิง่ แวดล๎อม ๔. เพือ่ เป็นการเตรียม
ความพร๎อมในกิจกรรมการแขํงขัน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน
๑,๐๗๙ คน ได๎พฒ
ั นาด๎าน IT
ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ รียนมีทกั ษะ
พืน้ ฐานด๎านเทคโนโลยีและการ
สือ่ สาร

25,000

25,000

25,000
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หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 ๑.นักเรียนได๎เชิดชู
โรงเรียนเทศบาล 4
เกียรติและราลึกถึงทําน
สุนทรภูกํ วีเอกของไทย
และของโลก
๒.นักเรียนได๎ทราบถึง
ชีวประวัตทิ าํ นสุนทรภูํ
๓.นักเรียนได๎ฝกึ ทักษะ
ทางภาษาไทยและ
แสดงความสามารถใน
ด๎านตํางๆ
๔.นักเรียนเห็น
ความสาคัญและ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของภาษาไทยสามารถ
ใช๎ภาษาไทยในการ
สือ่ สาร และการศึกษา
ผู๎เรียนมีท๎ กั ษะพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 3
25,000 หาความรู
ด๎านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร สามารถนา
ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีมา
ประยุกต๑ใช๎ในการทางาน
มีจติ สานึกในการใช๎
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม
เป็นการเตรียมความ
พร๎อมในการแขํงขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

27 ประกวดโครงงาน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนใช๎
ทักษะการคิดวิเคราะห๑ คิด
สังเคราะห๑ และมีความคิด
สร๎างสรรค๑ผาํ นการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน

28 คํายวิชาการ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

29 คํายวิชาการ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนชัน้ อนุบาลมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน
๑,๒๖๔ คน ได๎พฒ
ั นาทักษะ
กระบวนการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน เชิงคุณภาพ ผูเ๎ รียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห๑ คิด
สังเคราะห๑ และมีความคิด
สร๎างสรรค๑ผาํ นการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

12,000

12,000

12,000

12,000 ๑. ผูเ๎ รียนใช๎ทกั ษะการ โรงเรียนเทศบาล 3
คิดวิเคราะห๑ คิด
สังเคราะห๑ และมี
ความคิดสร๎างสรรค๑ผาํ น
การเรียนการสอนแบบ
โครงงาน

๑. ผูเ๎ รียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนชัน้
๖ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มี ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชัน้
ความพร๎อมในการศึกษาตํอ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เชิงคุณภาพ
กระตุน๎ ให๎ผเู๎ รียนมีความ
กระตือรือร๎นในการเรียน

20,000

20,000

20,000

20,000 ผูเ๎ รียนชัน้
โรงเรียนเทศบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ ๖
และชัน้ มัธย-มศึกษาปีที่
๓ มีความพร๎อมใน
การศึกษาตํอ

1. เพือ่ พัฒนาคะแนนผลการ
ทดสอบ O-NET ให๎เพิม่ สูงขึน้ ใน
แตํละกลุมํ สาระการเรียนรู๎ 2.
เพือ่ ให๎นักเรียนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจในเนือ้ หาของแตํละวิชาและ
เกิดทักษะในการทาแบบทดสอบที่
หลากหลาย 3. เพือ่ พัฒนาคะแนน
การทดสอบ O-NET ในการ
นาไปใช๎ในการศึกษาตํอในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให๎สูงขึน้

50,000

50,000

50,000

50,000 1. นักเรียนมีคะแนน โรงเรียนเทศบาล 5
ผลการสอบ O-NET ใน
กลุมํ สาระการเรียนรู๎ที่
ต๎องการพัฒนาเพิม่
สูงขึน้ สามารถนาไปใช๎
ในการศึกษาตํอใน
ระดับมัธยมศึกษาตํอไป
ได๎ 2. นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจในเนือ้ หา
ของแตํละวิชาและเกิด
ทักษะการทา
แบบทดสอบที่
หลากหลาย

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 เชิงคุณภาพ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
มีความรู๎ ความเข๎าใจในเนือ้ หา
ของแตํละวิชา มีคะแนนผลการ
สอบ O-NET อยูใํ นเกณฑ๑ดี
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

30 นิทรรศการทางวิชาการ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ ให๎ครูและนักเรียนได๎
แสดงผลงานทางวิชาการ 2.
เพือ่ รายงานผลการจัดการเรียน
การสอนตํอหนํวยงานต๎นสังกัด
และสาธารณชนทัว่ ไป

31 จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพ
ผูเ๎ รียนอยํางหลากหลายด๎าน
วิชาการ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ สํงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษและความ
ถนัดของผูเ๎ รียนให๎เต็มศักยภาพ
2. เพือ่ สํงเสริมคํานิยมทีด่ งี าม
3. เพือ่ สํงเสริมความสามารถ
ด๎านดนตรี ศิลปะและการ
เคลือ่ นไหว 4. เพีอ่ สืบสานและ
สร๎างสรรค๑ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมปิ ญ
๓ ญาไทย 5.
เพือ่ สํงเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย ๖. ผูเ๎ รียนมี
ความสามรถทางวิชาการทัง้ ใน
และนอกสถานศึกษา

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ 1. ครู จานวน 31
คน ได๎แสดงผลงานวิชาการในปี
การศึกษา 2559 2. นักเรียน
ร๎อยละ 80 ขึน้ ไปได๎แสดงออก
ซึ่งความรู๎ความสามารถทาง
วิชาการและผลงานอยํางเต็ม
ศักยภาพ เชิงคุณภาพ
ผูป๎ กครอง นักเรียนและชุมชนมี
ความพึงพอใจตํอการจัด
นิทรรศการ

เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนระดับชัน้ อนุบาล
1-3 ร๎อยละ 80 ขึน้ ไปเข๎ารํวม
โครงการ เชิงคุณภาพ ผูเ๎ รียนมี
ความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรม
ดังนี้ 1. สํงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษและความถนัด
ของผูเ๎ รียนให๎เต็มศักยภาพ 2.
สํงเสริมคํานิยมทีด่ ีงาม 3. สํงเสริม
ความสามารถด๎านดนตรี ศิลปะ
และการเคลือ่ นไหว 4. สืบสาน
และสร๎างสรรค๑ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิป๓ญญาไทย 5.
สํงเสริมความเป็นประชาธิปไตย

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

50,000 1. ครูและนักเรียนมี โรงเรียนเทศบาล 5
ความภาคภูมใิ จใน
ผลงานของตน 2.
โรงเรียนได๎รับความ
เชือ่ มัน่ ในศักยภาพและ
แนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

28,000

28,000

28,000

28,000 1. มีการสํงเสริมและ
ตอบสนองความสามารถ
พิเศษและความถนัดของ
ผูเ๎ รียนให๎เต็มศักยภาพ 2.
มีการสํงเสริมคํานิยมทีด่ ี
งาม 3. มีการสํงเสริม
ความสามารถด๎านดนตรี
ศิลปะและการเคลือ่ นไหว
4. มีการสืบสานและ
สร๎างสรรค๑ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิป๓ญญา
ไทย 5. มีการสํงเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย
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โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

1. เพือ่ พัฒนาจานวนร๎อยละของ
นักเรียน (ป.6/ม.3/ม.4-6) ทีม่ ี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 8 กลุมํ
สาระการเรียนรู๎ ระดับดี ในการจัด
สอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2558 ให๎ผํานขีดจากัดลํางของ
ประเทศและมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ เมือ่
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557
2. เพือ่ พัฒนาคําเฉลีย่ ระดับ
โรงเรียนของปีการศึกษา 2558 ใน
8 กลุมํ สาระการเรียนรู๎ให๎ สูงกวํา
คําเฉลีย่ ระดับประเทศ

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ ร๎อยละ
90 ของผูเ๎ รียนทีเ่ ข๎ารํวมโครงการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ จานวน
ร๎อยละของนักเรียน (ป.6/ม.3/ม.
4-6) ทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
8 กลุมํ สาระการเรียนรู๎ ระดับดี ใน
การจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2558 ผํานขีดจากัด
ลํางของประเทศและมีพฒ
ั นาการ
สูงขึน้ 2. คําเฉลีย่ ระดับโรงเรียน
ของปีการศึกษา 2558 ใน 8
กลุมํ สาระการเรียนรู๎ สูงกวํา
คําเฉลีย่ ระดับประเทศ

1,032,900

33 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1. เพือ่ พัฒนาคะแนนผลการ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบ O-NET ให๎เพิม่ สูงขึน้
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
ในแตํละกลุมํ สาระการเรียนรู๎ 2.
เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจในเนือ้ หาของแตํละวิชา
และเกิดทักษะในการทา
แบบทดสอบทีห่ ลากหลาย 3.
เพือ่ พัฒนาคะแนนการทดสอบ
O-NET ในการนาไปใช๎ใน
การศึกษาตํอในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให๎สงู ขึน้

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 เชิงคุณภาพ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
มีความรู๎ ความเข๎าใจในเนือ้ หา
ของแตํละวิชา มีคะแนนผลการ
สอบ O-NET อยูใํ นเกณฑ๑ดี

120,000

32 สํงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
- ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
- ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
- ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
1,032,900

1,032,900

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
1,032,900 1. จานวนร๎อยละของ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 1

นักเรียน ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุมํ
สาระการเรียนรู๎ ระดับดี
ในการจัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา
2558 ผํานขีดจากัดลําง
ของประเทศและมี
พัฒนาการสูงขึน้ 2.
คําเฉลีย่ ระดับโรงเรียน
ของปีการศึกษา 2558 ใน
8 กลุมํ สาระการเรียนรู๎
สูงกวําคําเฉลีย่
ระดับประเทศ

120,000

120,000

120,000 1. นักเรียนมีคะแนนผล
การสอบ O-NET ในกลุมํ
สาระการเรียนรู๎ทตี่ ๎องการ
พัฒนาเพิม่ สูงขึน้ สามารถ
นาไปใช๎ในการศึกษาตํอใน
ระดับมัธยมศึกษาตํอไปได๎
2. นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในเนือ้ หาของแตํละ
วิชาและเกิดทักษะการทา
แบบทดสอบทีห่ ลากหลาย
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โรงเรียนเทศบาล 5

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

34 สํงเสริมศักยภาพนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-5
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ ให๎ผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญของผูเ๎ รียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ๑ 2.
เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีทกั ษะการใช๎
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3.
เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีศักยภาพในการ
คิด 4. เพือ่ ให๎สถานศึกษา
สํงเสริมศักยภาพผูเ๎ รียนบรรลุ
ตามเปูาหมายปรัชญาวิสยั ทัศน๑
และวัตถุประสงค๑ปรากฏเป็น
ลักษณะเดํนของผูเ๎ รียน

เชิงปริมาณ ๑. ผูเ๎ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ทุกคน
เชิงคุณภาพ 1. ผูเ๎ รียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสาคัญของ
ผูเ๎ รียนตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ๑ 2. ผูเ๎ รียนทีม่ ที กั ษะการ
ใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ผูเ๎ รียนทีม่ คี วามสามารถใน
การคิด 4. สถานศึกษาพัฒนา
ผูเ๎ รียนจนบรรลุตามเปูาหมาย
ปรัชญาวิสยั ทัศน๑และ
วัตถุประสงค๑ได๎ระดับคุณภาพดี

90,000

90,000

90,000

90,000 1 .ผูเ๎ รียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ๑ 2. ผูเ๎ รียนมี
ทักษะการใช๎ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 3.
ผูเ๎ รียนมีทกั ษะการคิด
4. สถานศึกษาบรรลุ
ความสาเร็จตาม
เปูาหมายปรัชญา
วิสยั ทัศน๑และ
วัตถุประสงค๑

35 นิทรรศการเพือ่ การเรียนรู๎
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ประชาสัมพันธ๑ผลงาน
ทางวิชาการของครูและนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา
๒. เพือ่ สํงเสริมให๎ครูและมี
ความกระตือรือร๎นพัฒนาตนเอง
ได๎ตามศักยภาพ
๓. เพือ่ ให๎นกั เรียนรู๎จกั การ
ทางานเป็นหมูคํ ณะ

เชิงปริมาณ
นักเรียนชัน้ อนุบาล ถึง ม.๓
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับอนุบาล ถึง ม.๓
และครูได๎แสดงผลงานทีม่ ี
คุณภาพให๎บคุ คลทีเ่ กีย่ วข๎อง
ทราบ

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. โรงเรียนได๎
โรงเรียนเทศบาล 4
ประชาสัมพันธ๑ผลงาน
ทางวิชาการของครูและ
นักเรียนตลอดปี
การศึกษา
๒. ครูและมีความ
กระตือรือร๎นพัฒนาตน
ตามศักยภาพได๎เต็มที่
๓.นักเรียนรู๎จกั การ
ทางานเป็นหมูคํ ณะ
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โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

36 พัฒนาพืน้ ฐานการเรียนรู๎
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑.เพือ่ สํงเสริมให๎นกั เรียนมี
ความสามารถในการคิดคานวณ
อยํางเป็นระบบ
คิดสร๎างสรรค๑ ตัดสินใจ
แก๎ปญ
๓ หาได๎อยํางสมเหตุสมผล
ตามระดับชัน้
๒.เพือ่ ให๎นกั เรียนมีทกั ษะด๎าน
การอําน การเขียน
การใช๎ภาษาไทย
ตามระดับชัน้
๓.เพือ่ ให๎นกั เรียนมีทกั ษะด๎าน
การอําน การเขียน
การใช๎ภาษาอังกฤษ ตาม
ระดับชัน้

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มี
ทักษะการคิดคานวณเหมาะสม
กับระดับชัน้ ทีเ่ รียน
๒. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มี
ทักษะในการอํานและการเขียน
ภาษาไทยเหมาะสมกับ
ระดับชัน้ ทีเ่ รียน
๓. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มี
ทักษะในการอํานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับ
ระดับชัน้ ทีเ่ รียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยํางเป็นระบบ มีทกั ษะ
ด๎านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

8,000

8,000

8,000

8,000 ๑.นักเรียนมี
โรงเรียนเทศบาล 4
ความสามารถในการคิด
คานวณอยํางเป็นระบบ
คิดสร๎างสรรค๑ ตัดสินใจ
แก๎ปญ
๓ หาได๎อยําง
สมเหตุสมผล ตาม
ระดับชัน้
๒.นักเรียนมีทกั ษะด๎าน
การอําน การเขียน การ
ใช๎ภาษาไทย ตาม
ระดับชัน้
๓.นักเรียนมีทกั ษะด๎าน
การอําน การเขียน การ
ใช๎ภาษาอังกฤษ
ตามระดับชัน้

37 จัดนิทรรศการภายในโรงเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ประชาสัมพันธ๑การจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ๒.
เพือ่ สํงเสริมทักษะการเรียนรู๎
ของนักเรียน ๓. เพือ่ เผยแพรํ
นวัตกรรม สือ่ การสอนของครู

เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนระดับ
ปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๑,๒๖๔ คนเข๎ารํวม
กิจกรรม เชิงคุณภาพ ผูเ๎ รียนได๎
แสดงผลงานทีม่ คี ุณภาพให๎
บุคคลทีเ่ กีย่ วข๎องทราบ

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. ผูป๎ กครอง ชุมชน โรงเรียนเทศบาล 3
และผูท๎ เี่ กีย่ วข๎อง ทราบ
การจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา ๒.
ผูเ๎ รียนมีทกั ษะด๎านการ
เรียนรู๎เพิม่ มากขึน้ ๓.
โรงเรียนมีความสัมพันธ๑
อันดีตอํ ชุมชน ผูป๎ กครอง
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

38 สํงเสริมคุณภาพนักเรียนสูํ
รางวัลพระราชทาน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ สํงเสริมให๎นกั เรียนมี
ความรู๎ความสามารถตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนมี
คุณลักษณะพืน้ ฐานทีด่ ี 3. เพือ่
สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนได๎ทากิจกรรม
และมีผลงานทีด่ เี ดํน 4. เพือ่
สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนสามารถเก็บ
รวบรวมผลงานและสามารถ
นาเสนอผลงาน

เชิงปริมาณ ๑. ผูเ๎ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๕ จานวน ๑
คน เชิงคุณภาพ 1. ผูเ๎ รียนได๎
ระดับผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
(GPA) นับถึงภาคเรียนสุดท๎ายที่
สมัครเข๎ารับการประเมินไมํตา่
กวํา 2.75 2. ผูเ๎ รียนมี
คุณลักษณะพืน้ ฐานทีด่ ใี นด๎าน
การศึกษาเลําเรียน ด๎านการมี
ทักษะในการจัดการและการ
ทางาน ด๎านสุขภาพอนามัย
ด๎านความประพฤติคุณธรรม
จริยธรรม และด๎านการอนุรักษ๑
ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล๎อม

5,000

5,000

5,000

5,000 1. ผูเ๎ รียนมีคุณธรรม
โรงเรียนเทศบาล 6
จริยธรรมและคํานิยมที่
พึงประสงค๑ 2. ผูเ๎ รียนมี
จิตสานึก ในการอนุรักษ๑
และพัฒนาสิง่ แวดล๎อม
3. ผูเ๎ รียนมีทกั ษะใน
การทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางาน
รํวมกับ ผูอ๎ นื่ ได๎ และมี
เจตคติทดี่ ตี อํ อาชีพ
สุจริต 4. ผูเ๎ รียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑
มีวจิ ารณญาณมี
ความคิดสร๎างสรรค๑ คิด
ไตรํตรอง และมีวสิ ยั ทัศน๑

39 ฐานคุณธรรมทาดีเพือ่ พํอ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ พัฒนานักเรียนให๎มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คํานิยมทีพ่ งึ ประสงค๑ 2.
เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความรู๎เรื่อง
การกระทา 3. ระดับและมี
ความศรัทธา เชือ่ มัน่ ในการ
ปฏิบตั ติ ามเหตุผลและคุณธรรม
เชิงสัมพัทธ๑

เชิงปริมาณ นักเรียนไมํนอ๎ ย
กวําร๎อยละ 90มีการพัฒนา
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม เชิง
คุณภาพ นักเรียนมีพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ประสงค๑ดขี นึ้

80,000

80,000

80,000

80,000 1.นักเรียนให๎มคี ุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 1
จริยธรรมและคํานิยม
ทีพ่ งึ ประสงค๑ 2.
นักเรียนมีความรู๎เรื่อง
การกระทา 3 ระดับ
และมีความศรัทธา
เชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ าม
เหตุผลและคุณธรรมเชิง
สัมพัทธ๑
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

40 เด็กดีศรีเอ็งเสียง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ ให๎สถานศึกษามีการจัด
และพัฒนาระบบดูแล
ชํวยเหลือผูเ๎ รียนอยํางเข๎มแข็ง
และทัว่ ถึง (มฐ.9.1) 2. เพือ่ ให๎
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
สํงเสริมคํานิยมทีด่ งี าม (มฐ.9.4)
3. เพือ่ ให๎สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตย(มฐ.9.7) 4.
เพือ่ พัฒนาผูเ๎ รียนให๎มคี ุณธรรม
จริยธรรม และคํานิยม ทีพ่ งึ
ประสงค๑ (มฐ.14.1-5) 5.
ผูเ๎ รียนมีสขุ นิสยั ในการดูแล
สุขภาพและปูองกันตนเองไมํให๎
เกิดอุบตั ภิ ยั 6. ผูเ๎ รียนเป็น
สมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน
สังคมและปฏิบตั ติ นตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท๑ รงเป็นพระ
ประมุข (มฐ.22.1-4)

1. เปูาหมายเชิงปริมาณร๎อยละ
90 ของผูเ๎ รียนทีเ่ ข๎ารํวม
กิจกรรม 2. เปูาหมายเชิง
คุณภาพ สถานศึกษามีการจัด
และพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
ผูเ๎ รียนอยํางเข๎มแข็งและทัว่ ถึง
มีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
คํานิยมทีด่ งี าม มีการสํงเสริม
การจัดกิจกรรมความเป็น
ประชาธิปไตย สามารถพัฒนา
ผูเ๎ รียนให๎มคี ุณธรรม จริยธรรม
และคํานิยมทีพ่ งึ ประสงค๑
สามารถปูองกันตนเองจากสิง่
เสพติดให๎โทษ และหลีกเสีย่ ง
สภาวะทีเ่ สีย่ งตํอความรุนแรง
และเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ปฏิบตั ติ นตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท๑ รงเป็นพระ
ประมุข

130,000

41 เด็กดีมวี นิ ยั
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีระเบียบ
วินยั ในตนเอง และปฏิบตั ติ าม
กฎของโรงเรียน
๒. เพือ่ การสร๎างคํานิยมทีพ่ งึ
ประสงค๑

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ ทุกคน เชิงคุณภาพ นักเรียน
มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียนและคํานิยมทีพ่ งึ ประสงค๑

5,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
130,000

130,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
130,000 1. สถานศึกษามีการจัด

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 1

และพัฒนาระบบดูแล
ชํวยเหลือผูเ๎ รียนอยําง
เข๎มแข็งและทัว่ ถึง (มฐ.
9.1) 2. สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมสํงเสริม
คํานิยมทีด่ ีงาม (มฐ.9.4)
3. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตย(มฐ.9.7)
4.ผูเ๎ รียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคํานิยม ที่
พึงประสงค๑ (มฐ.14.1-5)
5. ผูเ๎ รียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
ปูองกันตนเองไมํให๎เกิด
อุบัติภยั (มฐ.20.1)
(มฐ.20.1) 6. ผูเ๎ รียน
เป็นสมาชิกทีด่ ีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม
และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
พระประมุข
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5,000

5,000

5,000 ๑. นักเรียนมีระเบียบ
วินยั ในตนเอง และ
ปฏิบตั ติ ามกฎของ
โรงเรียน ๒. นักเรียนมี
คํานิยมทีพ่ งึ ประสงค๑

โรงเรียนเทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

42 เด็กดีศรีคลองเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ
ประสบการณ๑ และความรู๎ที่
แปลกใหมํให๎กบั นักเรียน
๒. เพือ่ เปิดโอกาส และเปิดโลก
ทัศน๑แหํงการเรียนรู๎แกํนกั เรียน
๓. เพือ่ สํงเสริมให๎นกั เรียนมี
ความเสียสละ และมีความมุงํ มัน่
ในการพัฒนาตนเอง เป็น
แบบอยํางทีด่ ี เห็นคุณคําของ
ตนเอง

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับ
ประถมถึงมัธยมศึกษา
ทีท่ าประโยชน๑และสร๎างชือ่ เสียง
ให๎กบั โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได๎เพิม่ ประสบการณ๑
เปิดโอกาสทางการเรียนรู๎
เห็นคุณคําของตนเอง

25,000

43 พัฒนาคุณธรรม เสริมสร๎าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ สํงเสริมและพัฒนา
สิง่ แวดล๎อมในโรงเรียนให๎เอือ้
ตํอการพัฒนาสุขภาพนักเรียน
2. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีนาหนั
้ ก
สํวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ๑ 3.เพือ่ เฝูาระวัง
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาด๎าน
โภชนาการของนักเรียน
4.เพือ่ สํงเสริมการออกกาลังกาย
เลํนกีฬาเพือ่ สุขภาพแกํนกั เรียน
5.เพือ่ สํงเสริมสุขภาพจิต และ
เฝูาระวังพฤติกรรมการเสีย่ งใน
นักเรียน

เชิงปริมาณ จัดคํายอบรม
คุณธรรมแกํนกั เรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ตามทีส่ ถานศึกษา
กาหนด

30,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
25,000

25,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
25,000 ๑. เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

ประสบการณ๑ และความรู๎
ทีแ่ ปลกใหมํให๎กับนักเรียน
๒. เพือ่ เปิดโอกาส และ
เปิดโลกทัศน๑แหํงการ
เรียนรู๎แกํนักเรียน
๓. เพือ่ สํงเสริมให๎นักเรียน
มีความเสียสละ และมี
ความมุงํ มัน่ ในการพัฒนา
ตนเอง เป็นแบบอยํางทีด่ ี
และเห็นคุณคําของตนเอง
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30,000

30,000

30,000 1. นักเรียนมีคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 5
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ตามที่
สถานศึกษากาหนด 2.
นักเรียนมีจติ สานึกเป็น
คนดีของสังคมและ
ประเทศชาติ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

44 สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 1. เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนมีวินัย มี เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนระดับอนุบาล
คํานิยมทีพ่ งึ ประสงค๑ของผูเ๎ รียน ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตาม และระดับประถมศึกษา ร๎อยละ
หลักธรรมเบือ้ งต๎นของศาสนาทีต่ น 90 เข๎ารํวมโครงการฯ เชิง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
นับถือ 2. เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนมี คุณภาพ ผูเ๎ รียนมีคุณธรรม
ความซื่อสัตย๑สุจริต 3. เพือ่ สํงเสริม จริยธรรมและคํานิยมทีพ่ งึ
ให๎ผเู๎ รียนมีความกตัญ๒ูกตเวที ๔.
ประสงค๑ ร๎อยละ ๙๐

2561
8,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
8,000

8,000

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๔ –
เหมาะสมตามวัย ๒. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑๐๐
ได๎รับความรู๎เกีย่ วกับภาษาอังกฤษ คน เชิงคุณภาพ ผูเ๎ รียนมี
และได๎รับประสบการณ๑ตรงจาก
ความคิดสร๎างสรรค๑ และกล๎า
การจัดกิจกรรม ๓. เพือ่ สร๎าง
แสดงออกทีเ่ หมาะสมตามวัย
ความสัมพันธ๑ และความสามัคคีใน
และเกิดเจตคติทดี่ ตี อํ การเรียน
หมูคํ ณะ ๔. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนนา
ภาษาตํางประเทศ
ความรู๎ทไี่ ด๎รับไปประยุกต๑ใช๎ได๎

2564
8,000 ๑. ผูเ๎ รียนมีวินัย มีความ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

รับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบือ้ งต๎น
ของศาสนาทีต่ นนับถือ 2.
ผูเ๎ รียนมีความซื่อสัตย๑
สุจริต 3. ผูเ๎ รียนมีความ
กตัญ๒ูกตเวที ๔. ผูเ๎ รียนมี
เมตตา กรุณาเอือ้ เฟือ้ -เผือ่
แผํ เสียสละเพือ่ สํวนรวม
และมีจิตสาธารณะ ๕. ผู๎
เรียนรู๎คํานิยมไทย เห็น
คุณคําในภูมิป๓ญญาท๎องถิน่
ภูมิป๓ญญาไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็น
ไทย

เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนมีเมตตา
กรุณา เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผํ เสียสละเพือ่
สํวนรวม และมีจิตสาธารณะ ๕.
เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนรู๎คํานิยมไทย
เห็นคุณคําในภูมิป๓ญญาท๎องถิน่
ภูมิป๓ญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม
และความเป็นไทย

45 เรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑กบั คําย ๑. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีความคิด
อาเซียน (เงินรายได๎สถานศึกษา) สร๎างสรรค๑ และกล๎าแสดงออกที่

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

30,000

30,000

30,000

30,000 ๑. นักเรียนมีความคิด
สร๎างสรรค๑ และกล๎า
แสดงออกในทางทีถ่ ูกต๎อง
๒. นักเรียนเกิดทักษะ
ด๎านการฟ๓ง พูด อําน และ
เขียน ภาษาอังกฤษได๎
เหมาะสมตามวัย ๓.
นักเรียนได๎รับความรู๎
เกีย่ วกับภาษาอังกฤษ ๔.
นักเรียนมีสํวนรํวม และมี
ความสามารถในการทา
กิจกรรมรํวมกับผูอ๎ นื่

เหมาะสมตามวัย ๕. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียน
เกิดเจตคติทดี่ ีตํอการเรียน
ภาษาตํางประเทศ
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โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

46 พัฒนาสูอํ าเซียน
- กิจกรรมคริสต๑มาสหรรษา
- กิจกรรมตรุษจีน ซินเหนียน
หําว (เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความ
ตระหนักในโอกาสทีป่ ระเทศ
ไทยก๎าวสูปํ ระชาคมอาเซียน
๒. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน
๓. เพือ่ ให๎นกั เรียนสามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศในการสือ่ สาร
ได๎

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้ อนุบาล
– ม.๓
เชิงคุณภาพ นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียน มีความเข๎าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญในการ
ก๎าวสูปํ ระชาคมอาเซียนและ
สามารถสือ่ สารแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน โดยเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ

16,000

16,000

16,000

47 เรียนรู๎สอูํ าเซียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความรู๎พนื้ ฐาน
เกีย่ วกับความสาคัญประวัติ
ความเป็นมาของประเทศตํางๆ
ในกลุมํ อาเซียน และสามารถ
ถํายทอดความรู๎เกีย่ วกับอาเซียน
ให๎กบั บุคคลรอบตัวได๎

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความ
พร๎อมสาหรับการดาเนินชีวติ ใน
การเป็นกลุมํ ประเทศสมาชิก
อาเซียน

10,000

10,000

10,000

48 วันอาเซียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ เสริมสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจเกีย่ วกับประชาคม
อาเซียนในเรื่องตํางๆ ๒. เพือ่
พัฒนาศักยภาพผูเ๎ รียนครู
ผูบ๎ ริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาได๎ตระหนักถึง
ความสาคัญของการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน

เชิงปริมาณ ๑. บุคลากรใน
โรงเรียนจานวน ๔๑ คน และ
ผูเ๎ รียนในระดับอนุบาล /
ประถมศึกษาจานวน ๖๒๑ คน เชิง
คุณภาพ ๑. บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนและผูเ๎ รียนในระดับอนุบาล /
ประถมศึกษาได๎รับความรู๎
เกีย่ วกับประชาคมอาเซียนและวัน
สาคัญเกีย่ วกับอาเซียน

5,000

5,000

5,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
16,000 ๑. นักเรียนมีความ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

ตระหนักในโอกาสที่
ประเทศไทยก๎าวสูํ
ประชาคมอาเซียน
๒. นักเรียนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน
๓. นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศ
ในการสือ่ สารได๎

10,000 นักเรียนมีความรู๎พนื้ ฐาน โรงเรียนเทศบาล 5
เกีย่ วกับความสาคัญ
ประวัตคิ วามเป็นมา
ของประเทศตํางๆใน
กลุมํ อาเซียน สามารถ
ถํายทอดความรู๎ให๎กบั
บุคคลรอบตัวได๎
5,000 1. ผูเ๎ รียนครูบุคลากรมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
ในเรื่องตํางๆ ได๎ 2.
ผูเ๎ รียนครูผบู๎ ริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาได๎
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเข๎าสูปํ ระชาคม
อาเซียนและวันสาคัญ
เกีย่ วกับอาเซียน
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โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 ห๎องเรียนสีเขียว
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีจติ สานึกใน
การใช๎พลังงานและรู๎วธิ กี าร
แก๎ปญ
๓ หาโลกร๎อนได๎ถกู วิธี ๒.
เพือ่ บริการแหลํงเรียนรู๎แกํ
โรงเรียนเครือขําย ๓. เพือ่
รณรงค๑การใช๎พลังงานอยําง
ประหยัด

๑. ผูเ๎ รียนและบุคลากรได๎รับ
ความรู๎เรื่องพลังงานจาก
ห๎องเรียนสีเขียว ๒.โรงเรียน
เครือขํายใช๎บริการห๎องเรียนสี
เขียว ๓. จัดกิจกรรมรํวมกับการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย

50 เปิดประตูสกูํ ารเรียนรู๎ ภาษา
และวัฒนธรรม
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ สํงเสริมและเปิดโอกาส
ให๎ผเู๎ รียนได๎เรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศผําน
วัฒนธรรมทางภาษา และ
กิจกรรมตํางๆในบรรยากาศที่
สนุกสนานนอกห๎องเรียน ๒.
เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนนาความรู๎ทไี่ ด๎รับ
ไปประยุกต๑ใช๎ได๎เหมาะสมตาม
สถานการณ๑ ๓. เพือ่ เสริมสร๎าง
ความมัน่ ใจ กล๎าแสดงออก
และมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ผูอ๎ นื่

เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณา
นุสรณ๑) เชิงคุณภาพ ๑. ผูเ๎ รียน
ได๎เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศผําน
ทางความหลากหลายของ
วัฒนธรรม พร๎อมทัง้ ทา
กิจกรรมตํางๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ภาษาตํางประเทศ และนาไป
ประยุกต๑ใช๎ได๎เหมาะสมตาม
สถานการณ๑ ๒. ผูเ๎ รียนมีความ
มัน่ ใจ กล๎าแสดงออก และมี
สัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ๎ นื่

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561
-

15,000

143

-

15,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
-

15,000

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ครู นักการภารโรง
โรงเรียนเทศบาล 3
นักเรียน และผูป๎ กครอง
มีจติ สานึกและปฏิบตั ิ
ตนในการประหยัด
พลังงานไฟฟูาทัง้ ใน
โรงเรียนและใน
ครอบครัวของตนเอง
โดยการใช๎ไฟฟูาอยําง
พอเพียง ชํวยลด
ป๓ญหาภาวะโลกร๎อน
15,000 ๑. ผูเ๎ รียนได๎เรียนรู๎
โรงเรียนเทศบาล 3
ภาษาตํางประเทศใน
บรรยากาศทีส่ นุกสนาน
นอกห๎องเรียน ๒.
ผูเ๎ รียนนาความรู๎ทไี่ ด๎รับ
ไปประยุกต๑ใช๎ได๎
เหมาะสมตาม
สถานการณ๑ ๓. ผูเ๎ รียน
มีความมัน่ ใจ กล๎า
แสดงออก และมี
สัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ๎ นื่

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

51 กบนอกกะลา (- กิจกรรมทัศน
ศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ –
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎เรียนรู๎และ
ได๎รับประสบการณ๑ตรงจากการ
ทัศนศึกษา ๒. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎
ใช๎กระบวนการกลุมํ ทีจ่ ะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและสมาชิก
ในกลุมํ ๓. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎รับ
การปลูกฝ๓งคํานิยมในการรัก
ท๎องถิน่ และรักชาติ ๔. เพือ่ ให๎
ผูเ๎ รียนได๎รับความรู๎เกีย่ วกับ
ประเทศอาเซียน

เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได๎รับ
ประสบการณ๑ตรงจากการทัศน
ศึกษา เชิงคุณภาพ ผูเ๎ รียนได๎
เรียนรู๎ประวัตศิ าสตร๑ ประเพณี
วัฒนธรรมทัง้ ของไทยและ
ประเทศในกลุมํ อาเซียน

100,000

100,000

100,000

100,000 ๑. ผูเ๎ รียนได๎เรียนรู๎และ โรงเรียนเทศบาล 3
ได๎รับประสบการณ๑ตรง
จากการทัศนศึกษา ๒.
ผูเ๎ รียนได๎ใช๎
กระบวนการกลุมํ ทีจ่ ะ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและสมาชิกใน
กลุมํ ๓. ผูเ๎ รียนได๎รับ
การปลูกฝ๓งคํานิยมใน
การรักท๎องถิน่ และรัก
ชาติ ๔. ผูเ๎ รียนได๎รับ
ความรู๎เกีย่ วกับประเทศ
อาเซียน

52 เยาวชนเรียนรู๎สโูํ ลกกว๎าง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎เรียนรู๎และ
ได๎รับประสบการณ๑ตรงจากการ
ทัศนศึกษา ๒. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎
ใช๎กระบวนการกลุมํ ทีจ่ ะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและสมาชิก
ในกลุมํ ๓. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎รับ
การปลูกฝ๓งคํานิยมในการรัก
และหวงแหนวัฒนธรรมของ
ท๎องถิน่ และรักชาติ ๔. เพือ่ ให๎
ผูเ๎ รียนได๎ฝกึ การเป็นผูน๎ าและผู๎
ตามทีด่ ี รู๎จกั นาความรู๎ทไี่ ด๎รับ
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวติ ประจาวัน

เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๘๐
คน ได๎รับประสบการณ๑ตรง
จากการทัศนศึกษา เชิงคุณภาพ
ผูเ๎ รียนได๎ได๎รับประสบการณ๑
ตรงจากการทัศนศึกษา และ
นามาใช๎พฒ
ั นาศักยภาพทัง้ ใน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ

250,000

250,000

250,000

250,000 ๑. ผูเ๎ รียนได๎เรียนรู๎และ
ได๎รับประสบการณ๑ตรง
จากการทัศนศึกษา ๒.
ผูเ๎ รียนได๎ใช๎กระบวนการ
กลุมํ ทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองและสมาชิกใน
กลุมํ ๓. ผูเ๎ รียนได๎รับการ
ปลูกฝ๓งคํานิยมในการรัก
ท๎องถิน่ และหวงแหน
วัฒนธรรมของชาติ ๔.
ผูเ๎ รียนได๎ฝึกการเป็นผูน๎ า
และผูต๎ ามทีด่ ี รู๎จักนา
ความรู๎ทไี่ ด๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
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โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

53 ทํองโลกกว๎างทางการศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎เปิดโลก
ทัศน๑แหํงการเรียนรู๎ในทุกกลุมํ
สาระการเรียนรู๎
๒. เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริง สํงเสริม
ความคิดสร๎างสรรค๑
๓. เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎มที กั ษะใน
การแสวงหาความรู๎ดว๎ ยตนเอง
รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนือ่ ง
๔. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีสวํ นรํวมใน
การทากิจกรรมรํวมกับผูอ๎ นื่

เชิงปริมาณ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนได๎เปิดโลกทัศน๑แหํง
การเรียนรู๎ในทุกกลุมํ สาระการ
เรียนรู๎
๒. นักเรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริง สํงเสริม
ความคิดสร๎างสรรค๑
๓. นักเรียนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู๎ดว๎ ยตนเอง รัก
การเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง
๔. ผูม๎ สี วํ นรํวมในการทา
กิจกรรมรํวมกับผูอ๎ นื่

7,000

54 สูโํ ลกกว๎างอยํางมัน่ ใจ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความ
ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการศึกษาตํอ 2. เพือ่ ให๎
นักเรียนได๎ทราบข๎อมูลของ
สถานศึกษาตําง ๆ ทีร่ องรับใน
การศึกษาตํอ

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความตระหนัก
และเห็นความสาคัญของ
การศึกษาตํอ 2. นักเรียนได๎
ข๎อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษาตํางๆ
ทีจ่ ะเข๎าศึกษาตํอในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1

5,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
7,000

7,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
7,000 ๑. นักเรียนได๎เปิดโลก

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

ทัศน๑แหํงการเรียนรู๎ในทุก
กลุมํ สาระการเรียนรู๎
๒. นักเรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริง สํงเสริม
ความคิดสร๎างสรรค๑
๓. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
รักการเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนือ่ ง
๔. ผูม๎ ีสํวนรํวมในการทา
กิจกรรมรํวมกับผูอ๎ นื่

145

5,000

5,000

5,000 1. นักเรียนมีความ
โรงเรียนเทศบาล 5
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของ
การศึกษาตํอ 2.
นักเรียนทราบข๎อมูล
ของสถานศึกษาตํางๆ ที่
รองรับในการ ศึกษาตํอ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

55 Trip มัคคุเทศก๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎รับ
ประสบการณ๑ตรงจากแหลํง
เรียนรู๎ภายนอก ๒. เพือ่ ฝึกวินยั
ความรับผิดชอบและการอยูํ
รํวมกับผูอ๎ นื่

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ
อนุบาล ๑-๓ จานวน ๑๘๕ คน
ได๎เรียนรู๎ภายนอก เชิงคุณภาพ
ผูเ๎ รียนระดับอนุบาล สามารถ
ฝึกทักษะในการเรียนรู๎ภายนอก

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑. ผูเ๎ รียนได๎รับ
โรงเรียนเทศบาล 3
ประสบการณ๑ตรงจาก
แหลํงเรียนรู๎ภายนอก ๒.
ผูเ๎ รียนมีความ
รับผิดชอบ มีวนิ ยั และ
อยูรํ ํวมกับเพือ่ นได๎อยําง
มี ความสุข

56 เปิดโลกกว๎างทางการเรียนรู๎
สายชัน้ อนุบาล - ป. ๖
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ เปิดโลกทัศน๑ทาง
การศึกษา และอนุรักษ๑
วัฒนธรรมท๎องถิน่ ให๎ดารงไว๎
๒. เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎เรียนรู๎
เกีย่ วกับภูมปิ ญ
๓ ญาชาวบ๎าน
ความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎าน
เทคโนโลยีและการจัดการศึกษา
๓. เพือ่ นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑ตรงจากแหลํง
เรียนรู๎ภายนอก

เชิงปริมาณ
นักเรียนชัน้ อนุบาล – ป.๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ได๎รับความรู๎
สนุกสนานเพลิดเพลิน มี
ประสบการณ๑ตรงนาไปใช๎ใน
ชีวติ ประจาวันได๎

56,000

56,000

56,000

56,000 ๑. นักเรียนได๎เปิดโลก

57 ทัศนศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1 เพือ่ จัดทัศนศึกษาให๎ให๎
ความรู๎แกํนกั เรียน ๒. เพือ่ ให๎
นักเรียนได๎ศึกษาเรียนรู๎สงิ่ ตํางๆ
รอบตัว

เชิงปริมาณ ๑. ผูเ๎ รียนระดับ
ประถมศึกษาจานวน 460 คน
ทีเ่ ข๎ารํวมโครงการ อยํางน๎อยปี
ละ ๑ ครั้ง เชิงคุณภาพ ๑.
ผูเ๎ รียนเกิดทักษะทางความคิด
สร๎างสรรค๑ และมีความสามารถ
พิเศษตามความถนัดได๎เต็ม
ศักยภาพ

30,000
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30,000

30,000

ทัศน๑ทางการศึกษา และ
อนุรักษ๑วัฒนธรรมท๎องถิน่
ให๎ดารงไว๎
๒. ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
เกีย่ วกับภูมิป๓ญญา
ชาวบ๎าน ความ
เจริญก๎าวหน๎าทางด๎าน
เทคโนโลยีและการจัด
การศึกษา
๓. นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑ตรงจาก
แหลํงเรียนรู๎ภายนอก

30,000 1. นักเรียนได๎รับ
ความรู๎จากการเข๎ารํวม
โครงการทัศนศึกษา ๒.
นักเรียนได๎ศึกษา
เรียนรู๎สงิ่ ตํางๆจากนอก
ห๎องเรียน

โรงเรียนเทศบาล 4

โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

58 โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
(กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมสานฝ๓นวัยใส กิจกรรมแขํงขันกีฬาสีใน
โรงเรียน - กิจกรรมเสริมสร๎าง
ความเป็นเลิศด๎านกีฬา)
(เงินรายได๎
สถานศึกษา)

1.1 เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนรู๎จกั เลือก
รับประทานอาหารทีม่ คี ุณคํา
1.2 เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีสขุ ภาพกาย
แข็งแรง 1.3 เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมี
น้าหนักตามเกณฑ๑มาตรฐาน
ของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 1.4 เพือ่ ให๎ผเู๎ รียน
มีสนุ ทรียภาพด๎านดนตรีและกีฬา

นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมสานฝ๓นวันใส กิจกรรม
แขํงขันกีฬาในสถานศึกษา
ตํอต๎านยาเสพติด นักเรียนทุก
คนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพ กิจกรรมสานฝ๓นวันใส
กิจกรรมแขํงขันกีฬาใน
สถานศึกษาตํอต๎านยาเสพติด

340,000

59 โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียน บุคลากรมี
สิง่ แวดล๎อมทีด่ ใี นโรงเรียน ๒.
เพือ่ ให๎นกั เรียน บุคลากรได๎
รับประทานอาหารทีถ่ กู
สุขลักษณะ ๓. เพือ่ ให๎นกั เรียนมี
จิตใจทีด่ ี เข๎มแข็ง ไมํเกีย่ วข๎อง
กับสารเสพติด ๔. เพือ่ ให๎
นักเรียน บุคลากรและชุมชนมี
คุณธรรมจริยธรรม ๕. เพือ่ ให๎
นักเรียนและบุคลากรมีสขุ ภาพ
ทีด่ ี

ผูเ๎ รียน บุคลากรทุกคน มี
สิง่ แวดล๎อมทีด่ ี มีสขุ ภาพ
สมบูรณ๑ แข็งแรง ปราศจากสิง่
เสพติด

55,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
340,000

340,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
340,000 1. นักเรียนรู๎จักเลือก

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 1

รับประทานอาหารทีม่ ี
คุณคํา 2. นักเรียนมี
สุขภาพกายแข็งแรง 3.
นักเรียนมีนาหนั
้ กตาม
เกณฑ๑มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 4.นักเรียน
รู๎จักเลือกรับประทาน
อาหารทีม่ ีคุณคํา 5.
นักเรียนมีสุขภาพกาย
แข็งแรง 6.นักเรียนมี
น้าหนักตามเกณฑ๑
มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 7.
นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด๎านดนตรและกีฬา

55,000

55,000

55,000 ๑. ให๎นักเรียน บุคลากรมี โรงเรียนเทศบาล 3
สิง่ แวดล๎อมทีด่ ีในโรงเรียน
๒. นักเรียน บุคลากรได๎
รับประทานอาหารทีถ่ ูก
สุขลักษณะ ๓. นักเรียนมี
จิตใจทีด่ ี เข๎มแข็งไมํ
เกีย่ วข๎องกับยาเสพติด ๔.
นักเรียน บุคลากรและ
ชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม
๕. นักเรียนและบุคลากร
มีสุขภาพทีด่ ี
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60 สุขภาพดีชวี มี สี ขุ (- กิจกรรม
แขํงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ สํงเสริมพัฒนาสุขภาพ เชิงปริมาณ นักเรียนจานวน
ของนักเรียน ๒. เพือ่ เสริมสร๎าง ๑,๒๖๔ คน เข๎ารํวมกิจกรรม
ความรักความสามัคคีในหมูคํ ณะ เชิงคุณภาพ นักเรียนรู๎จกั ดูแล
รักษาสุขภาพให๎ปราศจาก
โรคภัยไข๎เจ็บและอุบตั เิ หตุ
รํางกาย เจริญเติบโตสมสํวน
ตามวัย

61 โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความรู๎เรื่อง
สภาพแวดล๎อมทีม่ ผี ลตํอสุขภาพ
๒.เพือ่ ให๎นกั เรียนมีทกั ษะใน
การศึกษาข๎อมูลป๓จจัยทุกด๎านที่
มีผลตํอสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต
๓.เพือ่ ให๎นกั เรียนรู๎จกั
หลีกเลีย่ ง/ปูองกัน/แก๎ไขขัน้
พืน้ ฐานป๓จจัยทุกด๎านทีม่ ผี ลตํอ
สุขภาพ
๔.เพือ่ สํงเสริมสุขภาพของ
นักเรียนให๎ได๎มาตรฐาน

เชิงปริมาณ นักเรียนตัง้ แตํ
ระดับชัน้ อนุบาล-ระดับชัน้ ม. ๓
เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
๒. นักเรียนมีนาหนั
้ ก /สํวนสูงตาม
เกณฑ๑มาตรฐาน
๓. นักเรียนมีความรู๎พนื้ ฐานด๎าน
การปูองกัน/หลีกเลีย่ งให๎หาํ งไกล
จากสิง่ เสพติดให๎โทษ
๔. นักเรียนสามารถให๎ข๎อมูล
เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพและให๎
ความรํวมมือด๎านการรํวมจัด
สุขภาพและให๎ความรํวมมือด๎าน
การรํวมจัดสภาพแวดล๎อมใน
โรงเรียนเพือ่ สํงเสริมสุขภาพ

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. ผูเ๎ รียนมีสขุ ภาพ
โรงเรียนเทศบาล 3
สมบูรณ๑ แข็งแรง ๒.
ผูเ๎ รียนมีความรักสามัคคี
ในหมูคํ ณะ

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑. นักเรียนสามารถ
โรงเรียนเทศบาล 4
ดูแลสุขภาพตนเองขัน้
พืน้ ฐาน
๒.นักเรียนสามารถรํวม
กิจกรรมตามทีค่ รู
กาหนดได๎
๓.นักเรียนมีสขุ ภาพ
สมบูรณ๑แข็งแรงได๎
มาตรฐาน
๔.นักเรียนสามารถแยก
ข๎อมูลเกีย่ วกับการ
สํงเสริมสุขภาพ และข๎อ
ควรปฏิบตั เิ พือ่ สํงเสริม
สุขภาพ
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

62 โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ (เงิน
รายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องของสุขภาพ
อนามัยเบือ้ งต๎น สามารถปฏิบตั ิ
ตนอยํางถูกต๎องและมีสขุ ภาพ
อนามัยดี 2. เพือ่ สํงเสริม
สุขภาพทีด่ ขี องนักเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชัน้ อนุบาล – ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีสขุ ภาพรํางกายที่
แข็งแรงเหมาะสมกับวัย มี
ความรู๎ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและนาไปปฏิบตั จิ น
เกิดผลดีตอํ ตนเองและครอบครัว

50,000

63 โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎สถานศึกษามีจานวน
ผูเ๎ รียนมีทรัพยากร และ
สภาพแวดล๎อมทีส่ งํ เสริม
สนับสนุนให๎ เป็นสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ ๒. เพือ่ สํงเสริมให๎
ผูเ๎ รียนมีสขุ นิสยั สุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ี และมีสนุ ทรียภาพ

เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา ร๎อยละ
๙๐ เข๎ารํวมโครงการ เชิง
คุณภาพ ๑. สถานศึกษามี
จานวนผูเ๎ รียนมีทรัพยากร และ
สภาพแวดล๎อมทีส่ งํ เสริม
สนับสนุนให๎ เป็นสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ ๒. ผูเ๎ รียนมีสขุ นิสยั
สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ ี และ
มีสนุ ทรียภาพ

10,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
50,000

50,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
50,000 1.โรงเรียนมีสภาพ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 5

แวดล๎อมทีเ่ อือ้ ตํอการ
พัฒนาสุขภาพนักเรียน
2.นักเรียนมีนาหนั
้ ก
สํวนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ๑
3.นักเรียนได๎รับการ
ปูองกัน และแก๎ป๓ญหาด๎าน
โภชนาการ
4.นักเรียนมีสุขภาพ จิตดี
สามารถปูองกันตนเอง
จากสภาวะเสีย่ งตํางๆ ได๎
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10,000

10,000

10,000 ๑. สถานศึกษามีจานวน โรงเรียนเทศบาล 6
ผูเ๎ รียนมีทรัพยากร และ
สภาพแวดล๎อมที่
สํงเสริมสนับสนุนให๎
เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
๒. ผูเ๎ รียนมีสขุ นิสยั
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ทีด่ ี และมีสนุ ทรียภาพ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 หนูนอ๎ ยสปอร๑ตคิดส๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน 3.
เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีมนุษยสัมพันธ๑ที่
ดีกบั ผูอ๎ นื่
3. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนรู๎จกั ใช๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน๑

นักเรียนระดับอนุบาล ๑-๓
จานวน ๑๘๕ คนได๎พฒ
ั นาด๎าน
สมรรถภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ ผูเ๎ รียนระดับ
อนุบาล สามารถเข๎ารํวม
กิจกรรมได๎ตามศักยภาพ

65 เสริมป๓ญญาทักษะการรู๎คิด
Walk Rally
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพือ่ สํงเสริมทักษะการคิดผําน เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ
กระบวนการบูรณาการการสอน อนุบาล ๑-๓ จานวน ๑๘๕ คน
ได๎เรียนรู๎แบบบูรณาการ เชิง
คุณภาพ ผูเ๎ รียนได๎พฒ
ั นา
ทักษะตามศักยภาพอยํางมี
ประสิทธิภาพ

66 นิทรรศการปฐมวัย
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. นักเรียนมีความภาคภูมใิ จใน
ความสาเร็จของตนเอง
๒. เพือ่ ให๎ผปู๎ กครองได๎รํวมชืน่
ชมยินดีกบั ความสาเร็จของบุตร
หลาน
๓. เพือ่ เผยแพรํกจิ กรรมของ
โรงเรียนตํอชุมชน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนและผูป๎ กครองสายชัน้
อนุบาล ๓ เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อย
ละ ๘๐ ขึน้ ไป
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนเกิดความภาคภูมใิ จ
ในความสาเร็จตนเอง
๒. ผูป๎ กครองได๎รํวมชืน่ ชมยินดี
กับความสาเร็จของบุตรหลาน
และการเผยแพรํกจิ กรรมของ
โรงเรียนตํอชุมชน

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5,000

5,000

5,000

5,000 ผูเ๎ รียนสามารถพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3
สมรรถภาพทางกายได๎
ตามเกณฑ๑มาตรฐานและ
เข๎ารํวมกิจกรรมได๎
ตามศักยภาพ

5,000

5,000

5,000

5,000 ผูเ๎ รียนเกิดทักษะการ โรงเรียนเทศบาล 3
คิด สามารถเชือ่ มโยงใน
การเรียนรู๎สชูํ วี ติ จริงได๎

15,000

15,000

15,000

15,000 ๑. นักเรียนเกิดความ โรงเรียนเทศบาล 4
ภาคภูมใิ จ
ในความสาเร็จของตนเอง
๒. ผูป๎ กครองได๎รํวมชืน่
ชมยินดีกบั ความสาเร็จ
ของบุตรหลาน
๓. เผยแพรํกจิ กรรมของ
โรงเรียนตํอชุมชน
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

67 พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
1. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีทกั ษะ
ความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิง่
ตํางๆทีเ่ กิดจากการเรียนรู๎ มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 2. เพือ่
เปิดโลกทัศน๑และเพิม่ พูน
ประสบการณ๑การเรียนรู๎แกํ
นักเรียนให๎มพี ฒ
ั นาการอยําง
สมวัย 3. เพือ่ สํงเสริมให๎
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และมีกริ ิยามารยาททีง่ ดงาม

68 นิทรรศการการจัดการศึกษา
1. เพือ่ ให๎ครูและนักเรียนได๎
ปฐมวัย (เงินรายได๎สถานศึกษา) แสดงผลงานทางวิชาการ 2.
เพือ่ รายงานผลการจัดการเรียน
การสอนตํอหนํวยงานต๎นสังกัด
และสาธารณชนทัว่ ไป

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให๎กบั นักเรียนชัน้
อนุบาล 1-3 จัดกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมหนูนอ๎ ยนักสารวจ กิจกรรมหนูนอ๎ ยมารยาทงาม กิจกรรมสํงเสริม การเรียนรู๎เด็ก
ปฐมวัย เชิงคุณภาพ นักเรียนมี
พัฒนาการทุกด๎าน มีทกั ษะ
ความคิดรวบยอด มีความคิด
สร๎างสรรค๑ มีคุณธรรมจริยธรรม
และกิริยามารยาททีง่ ดงาม

15,000

15,000

15,000

15,000 1. นักเรียนมีทกั ษะ
โรงเรียนเทศบาล 5
การคิดรวบยอด
เกีย่ วกับสิง่ ตํางๆทีเ่ กิด
จากการเรียนรู๎ 2.
นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑การ
เรียนรู๎ทเี่ หมาะสมตาม
วัย 3. นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
กิริยามารยาททีง่ ดงาม

เชิงปริมาณ 1. ครูปฐมวัย
จานวน 6 คน ได๎แสดงผลงาน
วิชาการในปีการศึกษา 2559
2. นักเรียนร๎อยละ 80 ขึน้ ไป
ได๎แสดงออกซึ่งความรู๎
ความสามารถทางวิชาการและ
ผลงานอยํางเต็มศักยภาพ เชิง
คุณภาพ ผูป๎ กครอง นักเรียน
และชุมชนมีความพึงพอใจตํอ
การจัดนิทรรศการ

40,000

40,000

40,000

40,000 1. ครูและนักเรียนมี โรงเรียนเทศบาล 5
ความภาคภูมใิ จใน
ผลงานของตน 2.
โรงเรียนได๎รับความ
เชือ่ มัน่ ในศักยภาพและ
แนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

69 จัดนิทรรศการด๎านวิชาการ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
๑. เพือ่ จัดนิทรรศการแสดง
ความรู๎และผลงาน
ความสามารถของนักเรียนทุก
กลุมํ สาระการเรียนรู๎ ๒. เพือ่ จัด
กิจกรรมสํงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษและความ
ถนัดของผูเ๎ รียนให๎เต็มตาม
ศักยภาพ

70 อยูคํ ํายพักแรมลูกเสือและเนตร ๑ .เพือ่ สํงเสริมการทางานเป็น
นารี ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ทีม ความรักความสามัคคีในหมูํ
๖ (เงินรายได๎สถานศึกษา)
คณะ
๒. เพือ่ ฝึกความกล๎าหาญ อดทน
และรู๎จกั แก๎ปญ
๓ หา
๓. เพือ่ พัฒนาความรู๎
ประสบการณ๑ และทักษะใน
การใช๎ชวี ติ ให๎กบั นักเรียน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ ๑. ผูเ๎ รียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ร๎อยละ ๙๕ เข๎ารํวมโครงการ
เชิงคุณภาพ ๑. ผูเ๎ รียนมีความ
พึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎อยํางหลากหลาย

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. นักเรียนมีเวทีแสดง โรงเรียนเทศบาล 6
ความรู๎ ผลงานและ
ความสามารถ ๒.
นักเรียนมีเจตคติทดี่ ตี อํ
การเรียน ๓. ผูเ๎ รียนมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทีส่ งู ขึน้

เชิงปริมาณ
นักเรียน ชัน้ ป.๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีการทางานเป็นทีม
สามัคคี สร๎างทักษะชีวติ

16,000

16,000

16,000

16,000 ๑.สํงเสริมการทางาน โรงเรียนเทศบาล 4
เป็นทีม มีความสามัคคี
ในหมูคํ ณะ
๒.นักเรียนมีความกล๎า
หาญ อดทน รู๎จกั
แก๎ปญ
๓ หา
๓. นักเรียนได๎พฒ
ั นา
ความรู๎ ประสบการณ๑
และทักษะในการใช๎ชวี ติ
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

71 เดินทางไกลลูกเสือชัน้ ป.๑ - ๕ ๑ .เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎นาความรู๎
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
จากห๎องเรียนไปสูกํ ารปฎิบตั ิ
จริงและไปใช๎ชวี ติ ประจาวัน
๒. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความ
สามัคคีในหมูคํ ณะ และมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการ
เรียนรู๎
๓. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑

เชิงปริมาณ
นักเรียน ป.๑ – ๕
เชิงคุณภาพ
จัดกิจกรรมให๎นกั เรียนได๎ฝกึ
ปฏิบตั จิ ริง

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑ .นักเรียนได๎นาความรู๎ โรงเรียนเทศบาล 4
จากห๎องเรียนไปสูกํ าร
ปฎิบตั จิ ริงและไปใช๎ใน
ชีวติ ประจาวัน
๒. นักเรียนมีความ
สามัคคีในหมูคํ ณะ และ
มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียนรู๎
๓. นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑

72 เข๎าคํายลูกเสือและเดินทางไกล
(- กิจกรรมเดินทางไกล ป.๑-๕ กิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ-ยุว
กาชาด - กิจกรรมเข๎าคําย
ลูกเสือ-เนตรนารี) (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

เชิงปริมาณ - นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ ได๎รับ
ประสบการณ๑ตรง - นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน
๑๕๓ คน ได๎รับการพัฒนาใน
ด๎านระเบียบวินยั - นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต๎นจานวน ๗๒
คน ได๎พฒ
ั นาในเรื่องระเบียบ
วินยั เชิงคุณภาพ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ม.๓ มี
วินยั และความรับผิดชอบ
เสียสละ ชํวยเหลือ อือ้ เฟือ้ เผือ่
แผํและเรียนรู๎จากประสบการณ๑
ตรง

85,000

85,000

85,000

85,000 นักเรียนมีวนิ ยั มีความ โรงเรียนเทศบาล 3
รับผิดชอบและได๎เรียนรู๎
จากประสบการณ๑จริง

๑. เพือ่ ฝึกให๎นกั เรียนมีวนิ ยั และ
ความรับผิดชอบ ๒.เพือ่ สร๎าง
จิตสานึกให๎นกั เรียนรู๎จกั การ
เสียสละ การชํวยเหลือ
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผํและเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริง
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73 ถนนสีขาว
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนตระหนักถึง
การมีสวํ นรํวมในการชํวยเหลือ
สังคม ๒. เพือ่ ให๎นกั เรียนมี
ความรับผิดชอบตํอหน๎าทีท่ ี่
ได๎รับมอบหมาย ๓. เพือ่ ให๎
นักเรียนมีความเข๎าใจเกีย่ วกับ
กฎจราจร ๔. เพือ่ ให๎ผปู๎ กครอง
ได๎มสี วํ นรํวมและชํวยเหลือ
นักเรียน

๑. ฝึกอบรมนักเรียนให๎เป็น
ลูกเสือจราจร ชัน้ ป.๖ – ม.๓
จานวน ๓๐ คน เป็นเวลา ๒ วัน
๒. ฝึกอบรมสร๎างความเข๎าใจ
เกีย่ วกับกฎ ระเบียบจราจร
ให๎กบั นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียน ๓. ให๎ความรู๎เกีย่ วกับ
กฎจราจร และระเบียบการ
รับสํงนักเรียนของผูป๎ กครอง

12,000

12,000

12,000

12,000 ๑. ผูเ๎ รียนสามารถนา โรงเรียนเทศบาล 3
ความรู๎ความเข๎าใจไปใช๎
ในชีวติ ประจาวันได๎ ๒.
ผูเ๎ รียนสามารถ
ชํวยเหลือตนเองและ
เพือ่ นนักเรียนในด๎าน
สวัสดิภาพได๎ ๓. ผูเ๎ รียน
มีความรับผิดชอบตํอ
หน๎าที่

74 เดินทางไกลและอยูคํ ํายพักแรม
ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุํน
ใหญํ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑ .เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎ฝกึ ปฏิบตั ิ
จริง
๒. เพือ่ ให๎นกั เรียนนาผลการ
เรียนรู๎ไปใช๎ในชีวติ ประจาวัน
๓. เพือ่ เสริมสร๎างระเบียบวินยั
ในด๎านตําง ๆ และอยูรํ ํวมกัน
อยํางมีความสุข

เชิงปริมาณ
นักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
๑-๓
เชิงคุณภาพ
จัดกิจกรรมให๎นกั เรียนได๎ฝกึ
ปฏิบตั เิ ดินทางไกล

20,000

20,000

20,000

20,000 ๑.นักเรียนได๎ฝกึ ปฏิบตั ิ
จริง
๒.นักเรียนนาผลการ
เรียนรู๎ไปใช๎ใน
ชีวติ ประจาวัน
๓. นักเรียนเสริมสร๎าง
ระเบียบวินยั ในด๎าน
ตําง ๆ และอยูรํ ํวมกัน
อยํางมีความสุข

75 ถนนสีขาว (ลูกเสือจราจร)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพือ่ ให๎นกั เรียนแกนนาได๎รับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ความรู๎ดา๎ นการใช๎ถนนสาธารณ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รํวมกันปลอดภัย สามารถนา
ความรู๎ไปปฏิบตั ใิ ช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ในชีวติ ประจาวัน
และอธิบายให๎ผอู๎ นื่ ปฏิบตั ติ าม
กฎจราจรได๎

5,000

5,000

5,000

154

โรงเรียนเทศบาล 4

5,000 นักเรียนแกนนาได๎รับ โรงเรียนเทศบาล 4
ความรู๎ดา๎ นการใช๎ถนน
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76 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ ให๎ลูกเสือ-เนตรนารีมี
ความรู๎ความเข๎าใจเกีย่ วกับกิจการ
ลูกเสือ
2. เพือ่ สํงเสริมการทางานเป็นทีมมี
ความรัก สามัคคีในหมูคํ ณะ
3. เพือ่ ฝึกความกล๎าหาญอดทน
และรู๎จักแกํป๓ญหาเฉพาะหน๎า
4. เพือ่ พัฒนาความรู๎ประสบการณ๑
และทักษะชีวิตให๎กับนักเรียน

เชิงปริมาณ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางการ
ลูกเสือ-เนตรนารีแกํนกั เรียนชัน้
ป.1-6 ดังนี้
- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรีนารี ชัน้ ป.1-5
- กิจกรรมอยูคํ ําย พักแรม
ลูกเสือ- เนตรนารี ชัน้ ป.6
- กิจกรรมวันสาคัญทางการ
ลูกเสือ

50,000

50,000

50,000

50,000 1. นักเรียนมีความรู๎ โรงเรียนเทศบาล 5
เกีย่ วกับกิจการลูกเสือ
2. นักเรียนมีความกล๎า
หาญ อดทน สามัคคี
และรู๎จกั แก๎ปญ
๓ หา
เฉพาะหน๎า
3. นักเรียนมี
ประสบการณ๑ ทักษะ
การใช๎ชวี ติ

77 ลูกเสือ/เนตรนารี
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎ลกู เสือ -เนตรนารีได๎
ฝึกความอดทนความมีระเบียบ
วินยั รู๎จกั ชํวยตัวเองรู๎จกั อยูแํ ละ
ทางาน รํวมกับผูอ๎ นื่ ๒. เพือ่ ให๎
ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี
รู๎จกั ชํวยเหลือสังคมด๎วยความ
เต็มใจ ๓. เพือ่ ให๎ลกู เสือเนตร
นารีได๎พฒ
ั นาตนเองเต็ม
ศักยภาพจากประสบการณ๑ตรง
และเรียนรู๎เพิม่ เติม

เชิงปริมาณ ๑. จัดผูเ๎ รียนลูกเสือ
สารอง (ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)
รํวมกิจกรรมเดินทางไกลใช๎เวลา ๑
วัน ๒. จัดผูเ๎ รียนลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญชัน้ โท-เอก (ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖) เข๎าคํายพัก
แรมแบบพัก ค๎างแรมคืน ๑ ครั้ง
ใช๎เวลา ๓ วัน ๒ คืน
เชิงคุณภาพ ๑. ลูกเสือ-เนตรนารี
ได๎ฝึกความอดทนความมีระเบียบ
วินัยรู๎จักชํวยตัวเองรู๎จักอยูแํ ละ
ทางานรํวมกับผูอ๎ นื่
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีได๎บาเพ็ญ
ประโยชน๑ชํวยเหลือสังคมด๎วยความ
เต็มใจ ๓. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎พฒ
ั นา
ตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณ๑ตรงและเรียนรู๎เพิม่ เติม

30,000

30,000

30,000

30,000 ๑. ลูกเสือ-เนตรนารีได๎ โรงเรียนเทศบาล 6
ฝึกความอดทนความมี
ระเบียบวินยั รู๎จกั ชํวย
ตัวเองรู๎จกั อยูแํ ละ
ทางานรํวมกับผูอ๎ นื่ ๒.
ลูกเสือ-เนตรนารีได๎
บาเพ็ญประโยชน๑
ชํวยเหลือสังคมด๎วย
ความเต็มใจ ๓. ผูเ๎ รียน
ได๎พฒ
ั นาตนเองเต็ม
ศักยภาพจาก
ประสบการณ๑ตรงและ
เรียนรู๎เพิม่ เติม
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หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.เพือ่ สํงเสริมให๎นกั เรียนมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท๑ รงเป็นพระ
ประมุข 2.เพือ่ สํงเสริมให๎
นักเรียนมีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผํ
เสียสละสํวนรวมและมีจติ
สาธารณะ 3.เพือ่ เสริมสร๎างให๎
นักเรียนมีภาวะความเป็นผูน๎ า

เชิงปริมาน นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไมํตากวํ
่ า
ร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ นักเรียนปฎิบตั ติ น
ตามหลักประชาธิปไตยและมี
น้าใจเสียสละเพือ่ สํวนรวมมีจติ
สาธารณะ

40,000

40,000

40,000

40,000 1. นักเรียนมีความรู๎
โรงเรียนเทศบาล 1
ความเข๎าใจในการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท๑ รง
เป็นพระประมุข 2.
นักเรียนมีความ
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผํเสียสละ
สํวนรวมและมีจติ
สาธารณะ 3. นักเรียน
มีภาวะความเป็นผูน๎ า

79 สํงเสริมประชาธิปไตยใน
๑. เพือ่ ฝึกฝนให๎นกั เรียนได๎
โรงเรียน (เงินรายได๎สถานศึกษา) เรียนรู๎เรื่องระบอบ
ประชาธิปไตย ๒. เพือ่ สํงเสริม
ให๎นกั เรียนมีความรับผิดชอบ
ตํอตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ ๓. เพือ่ สํงเสริมให๎
นักเรียนเป็นผูน๎ าและผูต๎ ามทีด่ ี
๔. เพือ่ ฝึกฝนให๎นกั เรียนมี
ประสบการณ๑สาหรับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

๑. ผูเ๎ รียนชัน้ ป.๔-ม.๓ จานวน
๖๔๐ คน ได๎รํวมกิจกรรมการ
เลือกตัง้ ๒. ผูเ๎ รียนเป็นสมาชิกที่
ดีของกลุมํ และปฏิบตั ติ ามใน
ระบบกลุมํ ได๎

5,000

5,000

5,000

5,000 ๑. ผูเ๎ รียนได๎เรียนรู๎
โรงเรียนเทศบาล 3
เรื่องระบอบ
ประชาธิปไตย ๒.
ผูเ๎ รียนมีความ
รับผิดชอบตํอตนเอง
สังคมและประเทศชาติ
๓. สํงเสริมให๎นกั เรียน
เป็นผูน๎ าและผูต๎ ามทีด่ ี
๔. ผูเ๎ รียนมี
ประสบการณ๑สาหรับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
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80 สํงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑.เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎เรียนรู๎เรื่อง
ประชาธิปไตยจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรม
๒.เพือ่ สํงเสริมให๎มกี ารพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ดา๎ น
ประชาธิปไตย
๓.เพือ่ ปูพนื้ ฐานด๎าน
ประชาธิปไตยทีถ่ กู ต๎องให๎กบั
นักเรียน
๔.เพือ่ ให๎โรงเรียนได๎มบี ทบาท
ในการสํงเสริมประชาธิปไตย
ให๎กบั นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
และสังคม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔
– มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎และ
ปฏิบตั ติ นได๎ถกู ต๎องและอยูํ
รํวมกันในสังคมโรงเรียนได๎
อยํางมีความสุข

3,000

3,000

3,000

3,000 ๑.นักเรียนในโรงเรียนมี โรงเรียนเทศบาล 4
ระเบียบวินยั มากขึน้
๒. นักเรียนผํานการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค๑
๓. นักเรียนอยูใํ นสังคม
โรงเรียนอยํางมีความสุข
๔. กิจกรรมสร๎าง
ระเบียบวินยั สนองตอบ
ตํอการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา

81 สํงเสริมประชาธิปไตย
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ ให๎นกั เรียนรู๎เข๎าใจและ
ตระหนัก วิถชี วี ติ และคุณคํา
ของความเป็นพลเมืองดีตาม
แนวทางประชาธิปไตย 2. เพือ่
ปลูกฝ๓งการมีจติ สาธารณะ

เชิงปริมาณ นักเรียนชัน้ ป.1-6
เข๎ารํวมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข๎องกับ
ประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรม
เลือกตัง้ สภานักเรียน เชิง
คุณภาพ โรงเรียนมีสภา
นักเรียนทีม่ ศี ักยภาพ ดาเนิน
กิจกรรมในวิถที างของ
ประชาธิปไตย

5,000

5,000

5,000

5,000 1. นักเรียนเข๎าใจ
โรงเรียนเทศบาล 5
ตระหนักและปฏิบตั ติ น
เป็นพลเมืองดีตาม
แนวทางประชาธิปไตย
2. นักเรียนมีจติ
สาธารณะ
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

82 สํงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนเห็น
คุณคําและเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผูอ๎ นื่ ๒. เพือ่
สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนทีก่ ล๎าแสดง
ความคิดเห็น ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ๎ นื่ ๓. เพือ่ สํงเสริม
ให๎ผเู๎ รียนทีป่ ฏิบตั ติ นตามกฎ
กติกา ข๎อตกลงโรงเรียน ๔.
เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนทีใ่ ช๎สทิ ธิ
ในการเลือกตัง้ สภานักเรียน ๕.
เพือ่ สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนมีสวํ นรํวม
ในกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ ผูเ๎ รียนระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา ร๎อย
ละ 90ได๎เข๎ารํวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ ผูเ๎ รียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมทีพ่ งึ
ประสงค๑

2,000

2,000

2,000

2,000 ๑. ผูเ๎ รียนเห็นคุณคํา
โรงเรียนเทศบาล 6
และเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผูอ๎ นื่ ๒.
ผูเ๎ รียนทีก่ ล๎าแสดงความ
คิดเห็น ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ๎ นื่ ๓.
ผูเ๎ รียนทีป่ ฏิบตั ติ นตาม
กฎกติกา ข๎อตกลง
โรงเรียน ๔. ผูเ๎ รียนทีใ่ ช๎
สิทธิในการเลือกตัง้ สภา
นักเรียน ๕. ผูเ๎ รียนมี
สํวนรํวมในกิจกรรม
สํงเสริมประชาธิปไตย

83 ป๓จฉิมนิเทศ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ เสริมสร๎างประสบการณ๑
ทีด่ ใี นการทางานและอยูรํ ํวมกับ
ผูอ๎ นื่ ๒. เพือ่ สํงเสริม
สัมพันธภาพทีด่ แี ละสร๎าง
กาลังใจให๎แกํนกั เรียนทีจ่ บ
การศึกษา ๓. เพือ่ ให๎นกั เรียน
เห็นความสาคัญของการศึกษา
และมีเจตคติทดี่ ตี อํ การเรียน ๔.
เพือ่ ให๎นกั เรียนชัน้ ป.๖ มี
กาลังใจในการศึกษาระดับสูง
ตํอไป

นักเรียนชัน้ ป.๖ และ ม.๓
จานวน ๒๒๕ คน ได๎รับ
ประสบการณ๑ทดี่ ี รํวมกิจกรรม
ได๎อยํางมีความสุข

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑. เสริมสร๎าง
โรงเรียนเทศบาล 3
ประสบการณ๑ทดี่ ใี นการ
ทางานและอยูรํ ํวมกับ
ผูอ๎ นื่ ๒. สํงเสริม
สัมพันธภาพทีด่ แี ละ
สร๎างกาลังใจให๎แกํ
นักเรียน ๓. ผูเ๎ รียนเห็น
ความสาคัญของ
การศึกษาและมีเจตคติ
ทีด่ ี ๔. นักเรียนชัน้ ป.๖
มีกาลังใจในการศึกษา
ระดับสูงตํอไป
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

84 ป๓จฉิมนิเทศนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนเห็น
ความสาคัญของการเรียน
๒. เพือ่ เสริมสร๎างขวัญและกาลัง
ใจให๎กบั นักเรียนทีส่ าเร็จ
การศึกษา
๓. เพือ่ ให๎นกั เรียนเกิดความ
ภาคภูมใิ จในความสาเร็จ
๔. เพือ่ เสริมสร๎างความสัมพันธ๑
อันดีงามระหวํางครูกบั นักเรียน
๕. เพือ่ ให๎นกั เรียนเกิดทัศนคติที่
ดีตอํ โรงเรียน
๖. เพือ่ สร๎างแรงจูงใจให๎แกํ
นักเรียนรุํนตํอไป

เชิงปริมาณ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
และชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ทีส่ าเร็จการศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา
ชัน้ สูงสุดของโรงเรียนเกิดความ
ภาคภูมใิ จในความสาเร็จของตน
๒. นักเรียนมีขวัญและกาลังใจ
ในการศึกษาตํอและประกอบ
อาชีพ

85 แนะแนวศึกษาตํอ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎นกั เรียนได๎เปิดโลก
ทัศน๑เกีย่ วกับอาชีพตําง ๆ
๒. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความรู๎สกึ ที่
ดีตอํ อาชีพสุจริตและหาความรู๎
เกีย่ วกับอาชีพทีต่ นสนใจ
๓. เพือ่ ให๎นกั เรียนมีความรู๎ใน
การเลือกสายการเรียนได๎อยําง
เหมาะสม กํอนทีจ่ ะก๎าวไปสูํ
การศึกษากํอนทีจ่ ะก๎าวไปสูํ
การศึกษาระดับทีต่ อ๎ งการ

เชิงปริมาณ
นักเรียนชัน้ ป.๖ และ ม.๓
เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนได๎เปิดโลกทัศน๑
เกีย่ วกับอาชีพตําง ๆ
๒. นักเรียนมีความรู๎สกึ ทีด่ ตี อํ
อาชีพสุจริตและหาความรู๎
เกีย่ วกับอาชีพทีต่ นสนใจ
๓. นักเรียนมีความรู๎ในการ
เลือกสายการเรียนได๎อยําง
เหมาะสม

2561
10,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
10,000

10,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
10,000 ๑. นักเรียนเห็น

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

ความสาคัญของการเรียน
๒. การเสริมสร๎างขวัญ
และกาลังใจให๎กับ
นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา
๓. นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสาเร็จ
๔. เสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดีงาม
ระหวํางครูกับนักเรียน
๕. นักเรียนเกิดทัศนคติที่
ดีตํอโรงเรียน
๖. การสร๎างแรงจูงใจ
ให๎แกํนักเรียนรุํนตํอไป

3,000

3,000

3,000

3,000 ๑. นักเรียนได๎เปิดโลกทัศน๑ โรงเรียนเทศบาล 4
เกีย่ วกับอาชีพตําง ๆ
๒. นักเรียนมีความรู๎สึกทีด่ ี
ตํออาชีพสุจริตและหา
ความรู๎เกีย่ วกับอาชีพทีต่ น
สนใจ
๓. นักเรียนมีความรู๎ในการ
เลือกสายการเรียนได๎อยําง
เหมาะสม กํอนทีจ่ ะก๎าว
ไปสูกํ ารศึกษากํอนทีจ่ ะ
ก๎าวไปสูกํ ารศึกษาระดับที่
ต๎องการ
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โครงการ/
กิจกรรม
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86 แนะแนว (เงินรายได๎สถานศึกษา) ๑. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนได๎รับข๎อมูล

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑. ผูเ๎ รียนร๎อยละ ๑๐๐เรียนตํอ

2561
40,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
40,000

40,000

ขําวสารด๎านการศึกษา ใช๎
ในระดับทีส่ งู ขึน้ และเข๎าศึกษา
ประกอบการตัดสินใจให๎เหมาะสม ตํอในระดับมัธยมศึกษา
กับความสามารถ ความ ถนัดของ
ตนเองในการศึกษาตํอ และ
ประกอบอาชีพ ๒. เพือ่ ให๎สํงเสริม
ความสัมพันธ๑ระหวํางศิษย๑เกํากับ
โรงเรียนให๎ดียงิ่ ขึน้ ๓. เพือ่ ติดตาม
ผลผูเ๎ รียนทีจ่ บการศึกษาตาม
หลักสูตรของโรงเรียน ๔. เพือ่
พัฒนาผูเ๎ รียนให๎รู๎จักการแก๎ป๓ญหา
มีความเข๎าใจตนเอง และปรับตัวให๎
เข๎ากับสังคมได๎อยํางเหมาะสม ๕.
เพือ่ ให๎ผปู๎ กครองได๎มีสํวนรํวมใน
การแก๎ป๓ญหาผูเ๎ รียนได๎อยําง
เหมาะสม

87 รับสมัครนักเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพือ่ ประชาสัมพันธ๑การรับ
สมัครนักเรียนกํอนเกณฑ๑ และ
นักเรียนเข๎าเกณฑ๑ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํ 2. เพือ่
คัดเลือกนักเรียนทีม่ คี วามพร๎อม
ในการเรียน 3. เพือ่ ตํอยอด
นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา
ระดับปฐมวัยของโรงเรียน

เชิงปริมาณ มีการ
ประชาสัมพันธ๑อยํางทัว่ ถึงมี
จานวนผูม๎ าสมัครไมํตากวํ
่ าปี
การศึกษาทีผ่ าํ นมา เชิงคุณภาพ
สามารถคัดเลือกนักเรียนทีม่ ี
ความพร๎อมเหมาะสมเข๎าเรียน
ในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน 60คน และชัน้ อนุบาล
1 จานวน 50 คน

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
40,000 ๑. ผูเ๎ รียนได๎รับข๎อมูล

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

ขําวสารด๎านการศึกษา ใช๎
ประกอบการตัดสินใจให๎
เหมาะสมกับความสามารถ
ความ ถนัดของตนเองใน
การศึกษาตํอ และ
ประกอบอาชีพ ๒.
ติดตามผลผูเ๎ รียนทีจ่ บ
การศึกษาตามหลักสูตร
ของโรงเรียน ๓. พัฒนา
ผูเ๎ รียนให๎รู๎จักการ
แก๎ป๓ญหา มีความเข๎าใจ
ตนเอง และปรับตัวให๎เข๎า
กับสังคมได๎อยํางเหมาะสม
๔. ผูป๎ กครองได๎มีสํวนรํวม
ในการแก๎ป๓ญหาผูเ๎ รียนได๎
อยํางเหมาะสม

50,000

50,000

50,000

50,000 1. การประชาสัมพันธ๑รับ
สมัครนักเรียนในปีนจี้ ะ
ทัว่ ถึงเป็นทีร่ ับ ทราบโดย
ทัว่ กัน 2. การคัดเลือก
นักเรียนเข๎าเรียนครั้งนีม้ ี
ความบริสุทธิย์ ุติธรรม
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑
3. สามารถคัดเลือกได๎
นักเรียนทีม่ ีความพร๎อม
ความสามารถทีจ่ ะเรียน
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โรงเรียนเทศบาล 6

2) ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 กลยุทธ๑การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให๎มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 นิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค๑
- เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ติดตามที่สํงผลตํอการพัฒนา
ระบบบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
- เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎
ผู๎บริหาร ครูผู๎สอนมีความรู๎
ความสามารถในการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อนิเทศติดตามงานนโยบาย

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

- ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู
433 คน ได๎รับการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศที่เอื้อตํอการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
อยํางน๎อย 2 ครั้ง
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ได๎รับการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
อยํางน๎อย 4 ครั้ง/ปี

400,000

400,000

400,000

2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให๎มี ศึกษาดูงาน จัดอบรมพัฒนาให๎
ศึกษา
ความรู๎ความสามารถในการ
ความรู๎ในการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงาน
ตามหนังสือสั่งการตําง ๆ
(โรงเรียนเทศบาล 1 - 6, ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก, บุคลากร
ทางการศึกษา)

4,600,000

4,600,000

4,600,000
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ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

400,000 - ผู๎บริหารสถานศึกษา หนํวยศึกษานิเทศก๑
ครู มีความรู๎
ความสามารถในการ
บริหารจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น
- หนํวยศึกษานิเทศก๑
และสถานศึกษามี
รูปแบบการนิเทศติด
ตามที่สํงผลตํอการ
พัฒนาระบบการจัด
การศึกษา
- ครูผู๎สอนได๎รับการ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลอยํางตํอเนื่อง
4,600,000 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู๎
ความสามารถในการ
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑/ฝุาย
วิชาการ/ฝุาย
กิจการโรงเรียน/
ฝุายการเจ๎าหน๎าที่/
ฝุายแผนงานฯ/
โรงเรียนเทศบาล 1
-6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 จัดกิจกรรมวันครูเทศบาล

เพื่อสร๎างความสามัคคีในหมูํ
คณะครูสังกัดเทศบาล

คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศึกษารํวมจัดกิจกรรมวัน
ครู

4 ยกระดับกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการกับ
ภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS)
และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพื่อให๎ครูและผู๎บริหารมี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบ EIS
- เพื่อให๎ครูและผู๎บริหาร
สามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎และบริหารการจัด
การศึกษาการนิเทศติดตามได๎

- พนักงานครู ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม ได๎รับการฝึกอบรม
และพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
- ครูและผู๎บริหารสถานศึกษา
ทุกคนที่เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบ EIS
อยูํในระดับมากขึ้นไป

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรไมํ
น๎อยนกวํา ร๎อยละ 80 ได๎รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน เชิงคุณภาพ ครู
และบุคลากรมีศักยภาพในการ
สอนและการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2561
150,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใน
การจัดการเรียนการสอนตาม
กลุํมสาระการเรียนรู๎ 2. เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการ
สอน

2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000

200,000

200,000 ครูและบุคลากรได๎
ฝุายกิจการโรงเรียน
พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซี่งกันและกัน

-

350,000

350,000

350,000 - นักเรียนในโรงเรียน หนํวยศึกษานิเทศก๑
สังกัดเทศบาลได๎เรียนรู๎
จากการจัดการเรียน
ตามรูปแบบ EIS & GFE
- นักเรียน ครู ผู๎บริหาร
สถานศึกษามีความ
ตระหนักและนา
ภาษาอังกฤษไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น
- การบริหารจัด
การศึกษาของเทศบาล
นครหาดใหญํได๎รับการ
พัฒนาให๎ทันสมัย

30,000

40,000

50,000

60,000 1.ครูไดรับการพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 1
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามกลุํม
สาระการเรียนรู๎ 2.ครู
และบุคลากรได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานสนับสนุน
การสอน

- เพื่อให๎ครูและผู๎บริหารมี
ทัศนคติที่ดีตํอการจัดการเรียนรู๎
ตามรูปแบบ EIS และการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

162

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

6 พัฒนาทักษะกระบวนการเรียน ๑. เพื่อพัฒนาครูด๎านหลักสูตร
การสอนของครู (เงินรายได๎
กระบวนการเรียนรู๎ สื่อ
สถานศึกษา)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา งานวิจัย เพื่อ
บูรณาการด๎านการศึกษา

ด๎านปริมาณ บุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภน
พิทยาคุณานุสรณ๑) ด๎านคุณภาพ
1. ครูมีความรู๎ด๎านหลักสูตร มี
ทักษะกระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอน สามารถ
ผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
งานวิจัยเพื่อบูรณาการด๎าน
การศึกษา

80,000

80,000

80,000

80,000 ครูมีความรู๎ด๎าน
โรงเรียนเทศบาล 3
หลักสูตร มีทักษะ
กระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอน
สามารถผลิตสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
งานวิจัยเพื่อบูรณาการ
ด๎านการศึกษา

7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

ด๎านปริมาณ บุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภน
พิทยาคุณานุสรณ๑) ด๎านคุณภาพ
1. บุคลากรมีความสนุกสนาน
และมีความรัก สามัคคี 2.
บุคลากรมีความรู๎และ
ประสบการณ๑มาปรับใช๎ในการ
ทางานให๎เกิดประสิทธิผล

80,000

80,000

80,000

80,000 ๑. บุคลากรมีความ
โรงเรียนเทศบาล 3
สนุกสนาน ๒. บุคลากร
ได๎รับประสบการณ๑ตรง
จากการไปทัศนศึกษาดู
งาน ๓. บุคลากรมีความ
รักและสามัคคี

๑. เพื่อให๎บุคลากรได๎เรียนรู๎
เทคโนโลยีสมัยใหมํเกี่ยวกับ
สภาพแวดล๎อมทั่วไปในภูมิภาค
อื่น ๆ ๒. เพื่อพัฒนาให๎
บุคลากรมีวิสัยทัศน๑กว๎างไกล
สามารถนาความรู๎มาประยุกต๑ใช๎
๓. เพื่อให๎บุคลากรได๎มีความรู๎
และประสบการณ๑เพื่อเติม
นอกเหนือไปจากห๎องเรียน ๔.
เพื่อให๎บุคลากรมีความรักความ
สามัคคี เอื้ออาทร, เอื้อเฟื้อซึ่ง
กันและกัน

163

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ตรวจสุขภาพ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎บุคลากรมีสุขภาพ
รํางกายที่สมบูรณ๑แข็งแรง มี
ความพร๎อมในการปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ บุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภน
พิทยาคุณานุสรณ๑) เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีสุขภาพรํางกายที่
สมบูรณ๑แข็งแรง มีความพร๎อม
ในการปฏิบัติงาน

9 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎
บุคลากรได๎รับความรู๎และรับ
ประสบการณ๑ตรงจากสถานที่
ตําง ๆ เพื่อนามาพัฒนาองค๑กร
และชุมชน ๒. เพื่อเป็นการ
สร๎างความสัมพันธ๑ แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กับบุคลากรและชุมชน ๓.
เพื่อนาความรู๎และ
ประสบการณ๑มาใช๎ในการพัฒนา
โรงเรียนให๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎าพัฒนาตํอไป
อยํางยั่งยืน

ด๎านปริมาณ บุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภน
พิทยาคุณานุสรณ๑) ด๎านคุณภาพ
บุคลากรได๎รับความรู๎
ประสบการณ๑ตรงและสามารถ
นาทักษะมาพัฒนาโรงเรียน

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561
-

-

30,000

164

-

30,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
-

30,000

บุคลากรมีสุขภาพ
รํางกายที่สมบูรณ๑
แข็งแรง มีความพร๎อม
ในการปฏิบัติงาน

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 3

30,000 ๑. บุคลากรมีขวัญและ โรงเรียนเทศบาล 3
กาลังใจในการทางาน ๒.
ผู๎บริหาร ครู และ
บุคลากรสามารถนา
ความรู๎และ
ประสบการณ๑มาพัฒนา
โรงเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ๓.
บุคลากรได๎รับการ
เสริมสร๎างความพร๎อม
ในการพัฒนาสูํอาเซียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 คลังข๎อสอบ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ
วิเคราะห๑ และประเมินผล
ข๎อสอบของโรงเรียนให๎เป็น
ข๎อสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพ
พร๎อมที่จะนาไปใช๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน
การสอนให๎ดียิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ ๑. ครูผู๎สอนมี
ความรู๎และทักษะในการสร๎าง
แบบทดสอบเพื่อวัดและ
ประเมินผลได๎ถูกต๎องตาม
หลักการวัดและประเมินผล
ร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๒. ครูผู๎สอน
สามารถวิเคราะห๑ข๎อสอบใน
รายวิชาที่สอนได๎ถูกต๎องร๎อยละ
๘๐ ขึ้นไป เชิงคุณภาพ ๑.
ครูผู๎สอนทุกคนตระหนักถึง
ความสาคัญในการวัดและ
ประเมินผล ๒. ครูผู๎สอนได๎
พัฒนาการสร๎างแบบทดสอบ
และหาคุณภาพของ
แบบทดสอบได๎อยํางถูกต๎อง
ตามหลักการ

11 นิเทศภายในสถานศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาและสํงเสริมงาน
วิชาการ ๒. เพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู๎นาไปสูํการปฏิบัติ
จริง ๓. เพื่อพัฒนาเทคนิคการ
สอน สื่อ นวัตกรรม นาไปใช๎ใน
การจัดการเรียนรู๎ ๔. เพื่อ
เสริมสร๎างบรรยากาศ แหํงการ
เรียนรู๎

๑. ครูทุกคนได๎รับการนิเทศการ
สอน ๒. ครูสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561
10,000

-

165

10,000

-

10,000

-

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 ๑. ครูได๎มีการ
โรงเรียนเทศบาล 3
พัฒนาการสร๎าง
แบบทดสอบและหา
คุณภาพข๎อสอบได๎อยําง
ถูกต๎องตามหลักการวัด
และประเมินผล

-

๑. ผู๎สอนมีแผนการ
โรงเรียนเทศบาล 3
จัดการเรียนรู๎ที่นาไปใช๎
ในการสอนจริง ๒.
ผู๎สอนพัฒนา
กระบวนการด๎าน
เทคนิคการสอน สื่อ
นวัตกรรมตลอดจน
สร๎างบรรยากาศในการ
เรียนรู๎

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

12 ครูมืออาชีพ
- ประกวดแผนการจัดการ
เรียนรู๎และวิจัยในชั้นเรียน
- ประกวด สื่อการเรียนรู๎
- ประกวดโครงงาน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎ครูมีการผลิตสื่อและมี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
และสื่อการเรียนรู๎
๒. เพื่อให๎ครูนาผลไปใช๎ในการ
พัฒนานักเรียน
๓. เพื่อเสริมสร๎างกาลังใจใน
การจัดการเรียนรู๎

เชิงปริมาณ ครูทุกคน
เชิงคุณภาพ ครูมีขวัญและ
กาลังใจในการทาแผนการ
จัดการเรียนรู๎ งานวิจัย สื่อการ
เรียนการสอน และใช๎การสอน
แบบโครงงาน

20,000

13 นิเทศภายใน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาและสํงเสริมงาน
วิชาการ
๒. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู๎นาไปสูํการปฏิบัติจริง
๓. เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน
สื่อ นวัตกรรม นาไปใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎
๔. เพื่อเสริมสร๎างบรรยากาศ

เชิงปริมาณ ครูทุกคน
เชิงคุณภาพ ๑. ครูทุกคนได๎รับ
การนิเทศการสอน
๒. ครูสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ

2,000

14 อบรมพัฒนาครูตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรปฏิรูปสูํผลลัพธ๑
THAILAND 4.0
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎ครูและบุคลากรได๎เข๎าใจ
และรับทราบที่มา แนวทางการ
ขับเคลื่อนของประเทศไทย 4.0
๒. เพือ่ ให๎ครูและบุคลากรมีแนว
ทางการพัฒนาตนเองสูํการเป็นคน
ไทย 4.0 ๓. เพือ่ ให๎ครูและ
บุคลากรปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
พฤติกรรมการทางานให๎สอดคล๎อง
กับประเทศไทย 4.0

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากร
ได๎รับความรู๎และประสบการณ๑
เพื่อนามาใช๎ในการเรียนการสอน

50,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
20,000

20,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 ๑. ครูมีการผลิตสื่อและมี โรงเรียนเทศบาล 4
การวิจยั เพือ่ พัฒนาการ
เรียนรู๎และสื่อการเรียนรู๎
๒. ครูสามารถนาผลไปใช๎
ในการพัฒนานักเรียน
๓. การเสริมสร๎างกาลังใจ
ตํอการจัดการเรียนรู๎

2,000

2,000

2,000 ๑ .ครูผู๎สอนมีแผนการ

โรงเรียนเทศบาล 4

จัดการเรียนรู๎ที่นาไปใช๎ใน
การสอนได๎จริง
๒. ผู๎สอนพัฒนา
กระบวนการด๎านเทคนิค
การสอน สื่อ นวัตกรรม
ตลอดจนสร๎างบรรยากาศ
ในการเรียนรู๎
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50,000

50,000

50,000 ๑. บุคลากรได๎รับ
โรงเรียนเทศบาล 4
ความรู๎และประสบการณ๑
๒. บุคลากรได๎นา
ประสบการณ๑ที่ได๎รับมา
ใช๎ประโยชน๑แกํตนเอง
และนักเรียนตํอไป

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561

15 ตรวจสุขภาพบุคลากร
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑.เพื่อสร๎างความตระหนักให๎
บุคลากรดูแลสุขภาพได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
๒. สํงเสริมให๎บุคลากรได๎ตรวจ
สุขภาพประจาปีอยํางน๎อยปีละ
๑ ครั้ง

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากร
ได๎รับ
การตรวจสุขภาพประจาปี

3,000

3,000

3,000

16 เสริมสร๎างศักยภาพบุคลากร
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อให๎บุคลากรได๎รับความรู๎
และนาความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ใน
การปฏิบัติงานได๎
2. เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมแกํครูและบุคลากร
3. เพื่อสํงเสริมให๎ครูและ
บุคลากรมีสุขภาพที่ดี

เชิงปริมาณ
- จัดอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน
แกํครูและบุคลากรทุกคน
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
- กิจกรรม “ขยับกาย หํางไกล
โรค”
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรมีสุขภาพดี
สามารถปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานอยํางมีประสิทธิภาพ

20,000

20,000

20,000

17 นิเทศภายในสถานศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อนาข๎อมูลที่ได๎ใช๎ในการ
วางแผนพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ
2. เพื่อให๎ครูสามารถจัดการ
เรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎ถูกต๎อง
โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ

เชิงปริมาณ
- ครู ร๎อยละ 100 ได๎รับการ
นิเทศการสอน
เชิงคุณภาพ
ครูที่เข๎ารับการนิเทศสังเกตการ
สอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ

-
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-

-

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
3,000 บุคลากรมีสุขภาพดี
ได๎รับการตรวจสุขภาพ
อยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง

20,000 1. ครูและบุคลากร
ได๎รับความรู๎ และนา
ความรู๎ไปใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎
2. ครูและบุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. ครูและบุคลากรมี
สุขภาพที่ดี

-

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

โรงเรียนเทศบาล 5

1. ผู๎บริหารได๎ข๎อมูล โรงเรียนเทศบาล 5
จากการนิเทศภายใน
นาไปวางแผน
พัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ
2. ครูสามารถจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 1. เพือ่ กระตุ๎นให๎บุคลากรทางการ เชิงปริมาณ ๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร๎อยละ 80 ขึ้นไป
ศึกษา (เงินรายได๎สถานศึกษา) ศึกษาเป็นผู๎ใฝุรู๎และทันตํอ

19 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

เทคโนโลยี 2. เพือ่ สร๎างความ
สามัคคีและเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎งานแตํละด๎านอยําง
กัลยาณมิตร 3. เพือ่ ให๎บุคลากรมี
ความรู๎และความสามารถในการ
ทางานได๎หลากหลาย 4. เพือ่ สร๎าง
วัฒนธรรมของบุคลากรให๎รัก
องค๑กรใฝุรู๎และพัฒนาตนเองอยูํ
เสมอ 5. เพือ่ ให๎บุคลากรมีขวัญ
และกาลังใจที่ดีในการทางาน

เชิงคุณภาพ ๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎รับความรู๎ความ
เข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานและนา
ความรู๎ที่ได๎มาพัฒนางานและ
ประยุกต๑ใช๎ในงานได๎ ๒. สามารถ
ทางานรํวมกันด๎วยความรกสามัคคี

๑. เพือ่ ให๎ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจและ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา ๒. เพือ่ สํงเสริมให๎ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่
สอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎
และการจัดประสบการณ๑การ
เรียนรู๎ให๎กับเด็ก ๓. ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช๎
สื่อและเทคโนโลยีมาจัด
กระบวนการเรียนรู๎ให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด

เชิงปริมาณ ๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ ๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีได๎ถูกต๎อง ๒. ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาและผลิตสื่อและใช๎สื่อใช๎สื่อ
ได๎สอดคล๎องกับการจัก
กระบวนการเรียนรู๎อยํางถูกวิธี 3.
สถานศึกษาประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ/
กิจกรรม

2561
60,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
60,000

60,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

60,000 1. บุคลากรเป็นผู๎ใฝุรู๎และ โรงเรียนเทศบาล 6
ทันตํอเทคโนโลยี 2.
บุคลากรมีความรักความ
สามัคคีและเกิดการเรียนรู๎
งานแตํละฝุายอยําง
กัลยาณมิตร 3. บุคลากร
สามารถทางานได๎
หลากหลาย 4. บุคลากร
รักองค๑กรและพัฒนา
ตนเองอยูเํ สมอ 5.
บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจที่ดีในการทางาน

20,000

20,000

20,000

20,000 1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู๎
ความเข๎าใจในการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยี ๒. ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาและ
ผลิตสื่อเทคโนโลยีได๎ ๓.
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถนาและสื่อ
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไป
ใช๎ประโยชน๑กับ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู๎อยํางถูกวิธี
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โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

20 พัฒนาการเรียนการสอนผําน
ระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ต
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
1. เพื่อให๎ครูได๎นาระบบ
เครือขํายอินเตอร๑เน็ตมาใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอนให๎กับ
นักเรียน 2. เพื่อให๎นักเรียนได๎
ใช๎ระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ต
ในการแสวงหาความรู๎เพิ่มเติม
ในการเรียน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ ๑. ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีโอกาส
ในการแสวงหาความรู๎มาใช๎ใน
การเรียนการสอน ๒.
สถานศึกษาประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ/
กิจกรรม

2561
35,000

169

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
35,000

35,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
35,000 1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ
ใช๎อินเตอร๑เน็ต
พัฒนาการเรียนการ
สอนได๎ 2. ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช๎อินเตอร๑เน็ต
แสวงหาความรุ๎เพิ่มเดิม
ได๎

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

2.2 กลยุทธ๑การสนับสนุนการใช๎กระบวนการวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 สํงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมการทาวิจัยในชั้น
เรียนของครู ๒. เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการวิจัยเพื่อ
แก๎ป๓ญหาในชั้นเรียนของครู

เชิงปริมาณ ๑. ครูมีงานวิจัยใน
ชั้นเรียนร๎อยละ 100 เชิง
คุณภาพ ๑. ครูผู๎สอนมีความรู๎
และทักษะในการทาวิจัยเพื่อ
แก๎ป๓ญหาในชั้นเรียนได๎ถูกต๎อง
ตามหลักการ ร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

-

-

- ๑. ครูทาวิจัยเพื่อ
โรงเรียนเทศบาล 3
แก๎ป๓ญหาในชั้นเรียน ๒.
ครูมีทักษะ
กระบวนการวิจัยเพื่อ
แก๎ป๓ญหาในชั้นเรียน

2 สํงเสริมการวิจัยเพื่อผู๎เรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ติดตามผลและ
ใช๎ผลเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็ม
ศักยภาพ ๒. ครูมีการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
๓. สถานศึกษานิเทศติดตาม
ผลการจัดประสบการณ๑เรียนรู๎
ของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ ๔.
สถานศึกษานิเทศติดตามผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยําง
เป็นระบบ ๕. ครูได๎รับการ
พัฒนาหลังจากการนิเทศ

เชิงปริมาณ ๑. ครูมีวิจัยในชั้น
เรียนภาคเรียนละ 1 ชิ้น เชิง
คุณภาพ ๑. ผู๎เรียนได๎รับการ
พัฒนาการเรียนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพสถานศึกษาประสบ
ความสาเร็จตามโครงการ/
กิจกรรม ๒. ครูได๎ดาเนินการใน
การจัดประสบการและกิจกรรม
ที่ถูกต๎องหลังจากการนิเทศ
ติดตามเสร็จสิ้นแล๎ว

3,000

3,000

3,000

3,000 1. ผู๎เรียนได๎รับการ
โรงเรียนเทศบาล 6
พัฒนาการเรียนรู๎อยําง
เต็มศักยภาพ 2. ผู๎เรียน
มีผลการประเมินผําน
เกณฑ๑ที่สถานศึกษา
กาหนด ๓. ครูมี
ทัศนคติที่ดีตํอการวิจัย
การเรียนรู๎
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3) ยุทธศาสตร๑ด๎านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กลยุทธ๑การสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 สวนผักคนเมืองในโรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

วัตถุประสงค๑
๑. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการซื้อผักมาบริโภคจาก
แหลํงตํางๆ มาเป็นการปลูกผัก
ไว๎บริโภคเองในพื้นที่วํางบน
ดาดฟูา
๒. เพื่อให๎มีความรู๎เรื่อง ดิน ปุ๋ย
วิธีปลูกตลอดจนการ
บารุงรักษา และการกาจัด
ศัตรูพืช
๓. เพื่อให๎นักเรียนได๎บริโภคผัก
ที่ปลอดจากสารพิษ และลด
รายจํายในครัวเรือนของ
ผู๎ปกครอง

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๕
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีสวนผัก
คนเมืองไว๎ให๎นักเรียนได๎ฝึก
ปฏิบัติ

2561
50,000
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
50,000

50,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000 ๑.นักเรียนได๎รับการ
โรงเรียนเทศบาล 4
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการซื้อผักมาบริโภค
จากแหลํงตํางๆ มาเป็น
การปลูกผักไว๎บริโภคเอง
ในพื้นที่วํางบนดาดฟูา
๒. นักเรียนมีความรู๎
เรื่อง ดิน ปุ๋ย วิธีปลูก
ตลอดจนการบารุง
รักษาและการกาจัด
ศัตรูพืช
๓. นักเรียนได๎บริโภค
ผักที่ปลอดจากสารพิษ
และลดรายจํายใน
ครัวเรือนของผู๎ปกครอง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 สํงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง”สูํศูนย๑การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพื่อแสดงถึงความสานึกใน มีอาคารที่เป็นแหลํงเรียนรู๎
พระมหากรุณาธิคุณขององค๑
สืบค๎นข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พอเพียง
รัชกาลที่ น๎อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
กรจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 2.
เพื่อสร๎าง แหลํงเรียนรู๎
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3. เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการรับการประเมิน
โรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น และ
สถานศึกษาพอเพียงตํอไป

3 โครงการโรงเรียนคาร๑บอนต่า
นาสูํความพอเพียง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1.เพื่อสร๎างจิตสานึกนักเรียนใน
การอนุรักษ๑และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 2.เพื่อให๎นักเรียน
สามารถปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชิงปริมาณ นักเรียนไมํน๎อย
กวําร๎อยละ90 ให๎ความรํวมมือ
กับกิจกรรม เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีจิตสานึกรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมและสามารถปฏิบัติ
ตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2561
700,000

100,000
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
700,000

100,000

700,000

100,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
700,000 ผู๎เรียนมีแหลํงเรียนรู๎
ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล
1-6

100,000 1.นักเรียนมีจิตสานึกใน โรงเรียนเทศบาล 1
การอนุรักษ๑และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 2.นักเรียน
สามารถปฏิบัติตนตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 น๎อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพือ่ แสดงความอาลัยและถวาย
เป็นพระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ๒. เพือ่ ปลุก
จิตสานึกให๎นักเรียนตระหนักถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชและตั้งใจทาความ
ดีตลอดชีวติ เพือ่ ถวายเป็นพระราช
กุศล ๓. เพือ่ ให๎โรงเรียนและ
ชุมชนได๎รํวมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีด๎วยการทาความดีถวาย
เป็นพระราชกุศล

5 ธนาคารโรงเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ สนองพระราชดาริตาม
๑. นักเรียนและบุคลากรใน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒.
โรงเรียนใช๎บริการฝากเงินกับ
เพือ่ ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมี
ธนาคารโรงเรียนร๎อยละ ๙๐
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ด๎าน
ความประหยัด ๓. เพือ่ ให๎นักเรียน
รู๎จกั การเก็บออม ๔. เพือ่ ให๎
นักเรียนได๎รู๎ระบบงานธนาคาร
จากประสบการณ๑จริง ๕. เพือ่ ให๎
นักเรียนรู๎จกั ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑ตํอสํวนรวม ๖. เพือ่ ฝึก
นักเรียนที่เป็นเจ๎าหน๎าที่ธนาคาร
เป็นผู๎ให๎บริการที่ดี

เชิงปริมาณ นักเรียนจานวน
๑,๒๖๔ คน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ นักเรียนแสดง
ความอาลัยและสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และน๎อม
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ดาเนินในชีวิตประจาวัน

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561
30,000

-
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30,000

-

30,000

-

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000 ๑. นักเรียนได๎แสดง
โรงเรียนเทศบาล 3
ความอาลัยและสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช และน๎อม
นาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปดาเนินใน
ชีวิตประจาวัน

-

๑. สนองพระราชดาริตาม โรงเรียนเทศบาล 3
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ๒. ปลูกฝ๓งให๎
นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค๑ด๎านความ
ประหยัด ๓. นักเรียนรู๎จกั
การเก็บออม ๔. นักเรียน
ได๎รู๎ระบบงานธนาคาร
จากประสบการณ๑จริง ๕.
นักเรียนรู๎จกั ใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม
๖. นักเรียนที่เป็น
เจ๎าหน๎าที่ธนาคารเป็นผู๎
ให๎บริการที่ดี

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

6 โรงเรียนพอเพียง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎นักเรียนน๎อมนาหลัก เชิงปริมาณ นักเรียนจานวน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ๑,๒๖๔ คน เชิงคุณภาพ
ปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน
นักเรียนนาความรู๎เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช๎ในชีวิตประจาวันได๎

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. นักเรียนนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน

7 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนอยํางหลากหลาย 2.
เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎
ถูกต๎อง

เชิงปริมาณ โรงเรียนมีแหลํง
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ครบวงจร
เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียน
สามารถใช๎แหลํงเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

20,000

20,000

20,000 1. โรงเรียนมีแหลํง
โรงเรียนเทศบาล 5
เรียนรู๎ที่หลากหลาย 2.
นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยํางถูกต๎อง

8 สํงเสริมอาชีพ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
๒. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จัก
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
๓. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมี
รายได๎ระหวํางเรียนและแบํง
เบาภาระให๎แกํครอบครัว

เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัด
กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมอาชีพ
เพาะเห็ดแครง - กิจกรรม
อาชีพตัดผม - กิจกรรมอาชีพ
ทาอาหารและขนม - กิจกรรม
อาชีพประดิษฐ๑ของชารํวย เชิง
คุณภาพ นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถและทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ

20,000

20,000

20,000

20,000 นักเรียนมีรายได๎
โรงเรียนเทศบาล 5
ระหวํางเรียน รู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ เป็นแนวทาง
สูํการประกอบอาชีพ
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โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561
-

-

2564
-

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

9 ธนาคารโรงเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักประหยัด
อดออม และสามารถดารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให๎นักเรียนมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย๑สุจริต
ขยันอดทน รอบคอบในการ
ทางานและเสียสละเพื่อสํวนรวม
3. สํงเสริมให๎นักเรียนมีเงินเก็บ
ไว๎ใช๎จํายเมื่อยามจาเป็น

เชิงปริมาณ นักเรียนตั้งแตํชั้น
อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 เชิงคุณภาพ นักเรียนมี
คํานิยมที่ดีในการออมทรัพย๑
และเข๎าใจระบบการบริการ
และจัดเก็บข๎อมูลมีระบบ
ระเบียบมากขึ้น

10 ออมทรัพย๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความ
ซื่อสัตย๑สุจริต ๒. เพื่อสํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนมีความกตัญ๒ูกตเวที
๓. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
ประหยัดและรู๎จักใช๎ทรัพย๑สิน
ของตนและสํวนรวมอยํางคุ๎มคํา

เชิงปริมาณ ผู๎เรียนระดับ
อนุบาล และระดับประถมศึกษา
ร๎อยละ 90 เข๎ารํวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค๑ ร๎อยละ ๙๐

2,000

2,000

2,000

2,000 ๑. ผู๎เรียนมีความ
ซื่อสัตย๑สุจริต ๒.
ผู๎เรียนมีความกตัญ๒ู
กตเวที ๓. ผู๎เรียน
ประหยัดและรู๎จักใช๎
ทรัพย๑สินของตนและ
สํวนรวมอยํางคุ๎มคํา

11 ธนาคารขยะ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ
เสียสละเพื่อสํวนรวม และมีจิต
สาธารณะ ๒. เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนประหยัดและรู๎จักใช๎
ทรัพย๑สินของตนและสํวนรวม
อยํางคุ๎มคํา

เชิงปริมาณ ผู๎เรียนระดับ
อนุบาล และระดับประถมศึกษา
ร๎อยละ 90 เข๎ารํวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค๑ ร๎อยละ ๙๐

2,000

2,000

2,000

2,000 ๑. ผู๎เรียนมีเมตตา
โรงเรียนเทศบาล 6
กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ
เสียสละเพื่อสํวนรวม
และมีจิตสาธารณะ ๒.
ผู๎เรียนประหยัดและรู๎จัก
ใช๎ทรัพย๑สินของตนและ
สํวนรวมอยํางคุ๎มคํา
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-

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

1. นักเรียนมีนิสัย
โรงเรียนเทศบาล 5
ประหยัด อดออม รู๎จัก
การใช๎จํายเงิน
2. นักเรียนมีวินัย มี
ความ ซื่อสัตย๑ รอบคอบ
ในการทางาน
3. นักเรียนมีเงินเก็บไว๎
ใช๎จํายเมื่อยามจาเป็น

โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

12 สํงเสริมใช๎แหลํงเรียนรู๎และ
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
๑. เพื่อนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการเรียน
การสอน ๒. เพื่อสนับสนุนให๎
ผู๎เรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นอยํางมีคุณคํา ๓.
เพื่อสร๎างจิตสานึกให๎ผู๎เรียน
รู๎คุณคําของสิ่งแวดล๎อมและ
ชํวยกันอนุรักษ๑และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมอยูํเสมอ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ๑. จานวนแหลํง
เรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่
สอดคล๎องกับ สาระการเรียนรู๎
อยํางละ 1 แหลํง ๒. ผู๎เรียนใช๎
แหลํงเรียนรู๎ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ ๑. สถานศึกษามี
แหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นที่คุ๎มคําและมีประโยชน๑
ตํอการเรียน ๒. ผู๎เรียนสามารถ
ใช๎แหลํงเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณคํา
ตํอสาระการเรียนรู๎ ๓. นักเรียน
รู๎จักการใช๎และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมอยํางถูกวิธี

2561
30,000

176

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
30,000

30,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
30,000 1. สถานศึกษามี
ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
2. ผู๎เรียนเข๎าใช๎แหลํง
เรียนรู๎อยํางรู๎คุณคํา ๓.
ผู๎เรียนเกิดจิตสานึกใน
การอนุรักษ๑และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมที่ถูกวิธี

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

4) ยุทธศาสตร๑ด๎านการมีสํวนรํวม ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
4.1 กลยุทธ๑การสร๎างเครือขํายผู๎ปกครอง ชุมชนและหนํวยงานทีเ่ กี่ยวข๎อง ให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา โดยบูรณาการตามบริบทท๎องถิ่น
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 ดูแลชํวยเหลือเพื่อลูกเอ็งเสียง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อคัดกรองนักเรียนตาม
สภาพที่ต๎องดูแลชํวยเหลือ 2.
เพื่อศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติ่ม
เกี่ยวกับตัวนักเรียนและสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางครูกับ
ผู๎ปกครอง 3. เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนเห็นความสาคัญและมี
แนวทางในการศึกษาตํอ 4.
เพื่อสร๎างเจตคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริตแกํนักเรียน

เชิงปริมาน นักเรียนร๎อยละ90
ขึ้นได๎รับการคัดกรองและ
สํงเสริมตามสภาพที่ต๎องดูแล
ชํวยเหลือ เชิงคุณภาพ
นักเรียนได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือมีแนวทางใน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ

70,000

70,000

70,000

70,000 1. ได๎คัดกรองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1
ตามสภาพที่ต๎องดูแล
ชํวยเหลือ 2. ได๎ข๎อมูล
เพิ่มเติ่มเกี่ยวกับตัว
นักเรียนและสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางครูกับผู๎ปกครอง
3. นักเรียนเห็น
ความสาคัญและมี
แนวทางในการศึกษาตํอ
4. นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีตํออาชีพสุจริต

2 ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
(- กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน กิจกรรมก๎าวยํางอยํางเข๎าใจ กิจกรรมดูแลชํวยเหลือนักเรียน)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อรับฟ๓ง แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวํางโรงเรียนกับ
ผู๎ปกครอง ๒. เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจอันดีระหวํางโรงเรียนกับ
ผู๎ปกครอง ๓. เพื่อรับทราบ
ป๓ญหาของนักเรียนในการให๎
ความชํวยเหลือ

เชิงปริมาณ นักเรียนอนุบาล–
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เชิงคุณภาพ
โรงเรียนได๎รับทราบป๓ญหาของ
นักเรียนอยํางทั่วถึง และ
สามารถนามาใช๎แก๎ป๓ญหาได๎

32,000

32,000

32,000

32,000 ๑. รับฟ๓ง แลกเปลี่ยน โรงเรียนเทศบาล 3
ความคิดเห็นระหวําง
โรงเรียนกับผู๎ปกครอง
๒. สร๎างความเข๎าใจอัน
ดีระหวํางโรงเรียนกับ
ผู๎ปกครอง ๓. ทราบ
ป๓ญหาของนักเรียนใน
การให๎ความชํวยเหลือ

177

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 หํวงใยไปถึงบ๎าน
(อนุบาล – มัธยมศึกษา)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
๑. เพื่อแก๎ไขป๓ญหาทางการ
เรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
๒. เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑
และความเข๎าใจอันดีระหวํางครู
นักเรียน และผู๎ปกครอง

4 เยี่ยมบ๎านนักเรียน (เงินรายได๎ 1. เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
สถานศึกษา)
ระหวํางครูกับผู๎ปกครอง 2. เพื่อ
เก็บข๎อมูลนักเรียนตามสภาพ
จริง 3. เพื่อให๎ผู๎ปกครอง มีสํวน
รํวมในการพัฒนาการศึกษา

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นอนุบาล –มัธยมศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนที่มีป๓ญหาได๎รับ
บริการแนะแนวจากครูแนะ
แนวและครูที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น
๓.นักเรียนสามารถเลือกหนทาง
แก๎ไขป๓ญหาขั้นพื้นฐานได๎ด๎วย
ตนเอง โดยให๎มุํงเหตุและผล
ประกอบ

3,000

3,000

3,000

เชิงปริมาณ ครูประจาชั้นเยี่ยม
บ๎านนักเรียน อยํางน๎อยปีละ 1
ครั้ง เชิงคุณภาพ 1. ครูทราบ
ข๎อมูล ทางบ๎านของนักเรียน
2. ครูและผู๎ปกครองรํวมมือกัน
แก๎ไขป๓ญหาตํางๆที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน

20,000

20,000

20,000
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ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
3,000 ๑. นักเรียนได๎รับการ
แก๎ไขป๓ญหาทางการ
เรียนและพฤติกรรม
๒. ครู นักเรียน และ
ผู๎ปกครองมี
ความสัมพันธ๑ และ
ความเข๎าใจอันดีตํอกัน

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

20,000 1. ครูได๎รับทราบ
โรงเรียนเทศบาล 5
ข๎อมูลทางบ๎านตาม
สภาพความจริง 2. เกิด
ความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางครูกับผู๎ปกครอง
3. ผู๎ปกครองให๎ความ
รํวมมือและเข๎ารํวม
กิจกรรมของโรงเรียน
มากขึ้น

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑. เพื่อให๎ผู๎ปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจตํอคุณภาพของ
ผู๎เรียน ๒. เพื่อให๎ผู๎ปกครอง
และชุมชนมีความพึงพอใจตํอครู

ฝึกซ๎อมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มี
ความสามารถทางด๎านทัศนศิลป์
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา

9,000

9,000

9,000

6 ประชุมผู๎ปกครองระดับอนุบาล ๑. เพื่อให๎ครูและผู๎ปกครอง
– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แลกเปลี่ยนข๎อมูลที่เป็น
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
ประโยชน๑และแก๎ป๓ญหานักเรียน
เป็นรายบุคคล ๒. เพื่อสร๎าง
ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบของโรงเรียน ๓. เพื่อ
ประชาสัมพันธ๑การจัด
การศึกษาของโรงเรียน

เชิงปริมาณ ผู๎ปกครองนักเรียน
ตั้งแตํชั้น อนุบาล ๑- ม. ๓ ทุก
คน เชิงคุณภาพ ผู๎ปกครอง
รับทราบกฎ ระเบียบของ
โรงเรียน แลกเปลี่ยนข๎อมูลเพื่อ
การแก๎ป๓ญหา และรับสาร
ข๎อมูลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

13,000

13,000

13,000

ที่

5 เยี่ยมบ๎าน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

2561

179

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
9,000 ๑. ผู๎ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจ
ตํอคุณภาพของผู๎เรียน
๒. ผู๎ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจ
ตํอครู

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

13,000 ๑. ครูและผู๎ปกครองได๎ โรงเรียนเทศบาล 3
แลกเปลี่ยนข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน๑ ๒. มีความ
เข๎าใจเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบของโรงเรียน ๓.
ประชาสัมพันธ๑การจัด
การศึกษาของโรงเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

7 ประชุมผู๎ปกครอง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
๑. เพือ่ สร๎างความเข๎าใจด๎านการ
บริหารการจัดการในโรงเรียน
ระหวํางผู๎บริหารโรงเรียนและ
ผู๎ปกครอง
๒.เพือ่ ให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวน
รํวมในการจัดการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค๑
ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. เพือ่ สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางบ๎าน โรงเรียน และชุมชน
๔. เพือ่ ให๎ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎า
มามีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาตํางๆ
ของนักเรียนรํวมกับ โรงเรียน
๕. เพือ่ ให๎ผู๎ปกครองและชุมชนรํวม
เสนอแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ผู๎ปกครองนักเรียน
ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. ผู๎ปกครองทราบนโยบายการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. ผู๎ปกครองได๎พบปะผู๎บริหาร
ครูในโรงเรียนและครูประจาชั้น
เพื่อชํวยเหลือนักเรียนที่มีป๓ญหา
เพื่อแก๎ป๓ญหาตํางๆ ที่อาจ

2561
15,000

180

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
15,000

15,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,000 ๑. ผู๎ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4
ให๎ความสนใจเข๎ารํวม
ประชุมพร๎อมเพรียงกัน
๒. สร๎างความเข๎าใจ
อันดีและเกิดความ
รํวมมือระหวํางชุมชน
ผู๎ปกครอง และบุคลา
การทางการศึกษาใน
โรงเรียน
๔.ผู๎บริหาร ครูและ
ผู๎ปกครองนักเรียนได๎
รํวมพัฒนาการเรียนรู๎
ของนักเรียน
ที่ตนมีสํวนรับผิดชอบ
มุํงเน๎นประเด็น เกํง ดี
และมีความสุขกับ
การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

8 ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา 2. เพื่อ
สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง
บ๎านกับโรงเรียน

เชิงปริมาณ - ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ป.6
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง - ประชุม
เครือขํายผู๎ปกครอง เชิงคุณภาพ
1. ผู๎ปกครองทราบนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 2.
ผู๎ปกครองได๎พบปะกับครู
อาจารย๑เพื่อชํวยเหลือและ
แก๎ไขป๓ญหาตํางๆที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน

20,000

20,000

20,000

20,000 1. ผู๎ปกครองเข๎าใจ
โรงเรียนเทศบาล 5
การจัดการศึกษาและ
ให๎ความรํวมมือกับทาง
โรงเรียน 2. ผู๎ปกครอง
และโรงเรียนมี
ความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน

9 สานสัมพันธ๑ชุมชน
( -กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน -กิจกรรมประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียน -กิจกรรม
วันกตัญ๒ู -กิจกรรมบุญสารท
เดือนสิบ)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อให๎สถานศึกษาจัด
กิจกรรมสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียน
อยํางหลากหลาย 2. เพื่อให๎
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
ผู๎ปกครอง และชุมชนโดยสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง
สถานศึกษากับชุมชน 3. เพื่อ
สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองและชุมชน
ให๎การสนับสนุนและมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

1. เปูาหมาย เชิงปริมาณร๎อยละ
90 ของผู๎ปกครองนักเรียน
และชุมชน ให๎การสนับสนุน
และมีสํวนกิจกรรมตําง ๆ ของ
สถานศึกษา 2. เปูาหมายเชิง
คุณภาพผู๎ปกครองนักเรียนและ
ชุมชนมีความพึงพอใจ ในการ
บริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
และสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี

135,000

135,000

135,000

135,000 1. สถานศึกษามีการจัด โรงเรียนเทศบาล 1
กิจกรรมสํงเสริม
คุณภาพของผู๎เรียน
อยํางหลากหลาย 2.
สถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับของผู๎ปกครอง
และชุมชนโดยสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางสถานศึกษากับ
ชุมชน 3. ผู๎ปกครอง
และชุมชนให๎การ
สนับสนุนและมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาการจัด
การศึกษา

181

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

10 สัมพันธ๑ชุมชน (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑. เพื่อให๎ครูมีปฏิสัมพันธ๑ที่ดี
กับผู๎เรียน ผู๎ปกครองและชุมชน
๒. เพื่อให๎สถานศึกษาบริหาร
โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม ๓.
เพื่อให๎คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสํวน
รํวมพัฒนาสถานศึกษา ๔.
เพื่อให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจตํอครูและ
สถานศึกษา ๕. เพื่อให๎
ผู๎ปกครองและชุมชนได๎รับ
ทราบข๎อมูลขําวสารของโรงเรียน

เชิงปริมาณ ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการ
เครือขํายผู๎ปกครอง ผู๎ปกครอง
ชุมชน และนักเรียน ร๎อยละ 90
ได๎เข๎ารํวมโครงการฯ เชิง
คุณภาพ ๑. สถานศึกษา
ดาเนินการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยใช๎โรงเรียนเป็น
ฐาน ๒. ผู๎บริหารสถานศึกษา
ครู และผู๎เรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู๎ปกครองและชุมชน

2561
20,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
20,000

20,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

20,000 1. ครูมีปฏิสัมพันธ๑ที่ดีกับ โรงเรียนเทศบาล 6
ผู๎เรียน ผู๎ปกครองและ
ชุมชน 2. สถานศึกษา
บริหารโดยใช๎หลักการมี
สํวนรํวม 3.
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานมี
สํวนรํวมพัฒนา
สถานศึกษา 4. ผู๎ปกครอง
และชุมชนมีความพึง
พอใจตํอครูและ
สถานศึกษา ๕. ผู๎ปกครอง
และชุมชนได๎รับทราบ
ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียน

182

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

11 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ๒.
เพื่อรํวมวางแผน ปรึกษาหารือ
และสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนและสวัสดิการนักเรียน
๓. เพื่อมีสํวนรํวมในการพัฒนา
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน

เชิงปริมาณ คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ได๎รับการแตํงตั้ง
จากชุมชนและผู๎ปกครอง ตัวแทน
ผู๎ปกครอง จานวน ๑๕ คน และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เชิง
คุณภาพ ๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ จานวน ๑๕ คน เข๎า
รํวมปรึกษาหารือ วางแผนการ
ดาเนินการของโรงเรียน ๒.
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี
สํวนรํวมในการประชุมเพือ่ สร๎าง
ความสัมพันธ๑และปรึกษาหารือ

6,000

6,000

6,000

12 สํงเสริมศักยภาพและความ
เข๎มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ
บทบาทและหน๎าที่ของตนเอง
ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน จานวน ๒๐ คน เชิง
คุณภาพ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู๎
ความเข๎าใจบทบาทและหน๎าที่
ของตนเอง ปฏิบัติงานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ

25,000

25,000

25,000
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ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
6,000 ๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน
มีความสัมพันธ๑ที่ดีกับ
โรงเรียน ๒. รับทราบ
ข๎อมูลให๎ความรํวมมือ
ในการพัฒนา
สถานศึกษา ๓.
รับทราบข๎อมูล มีสํวน
รํวมในกิจกรรมตําง ๆ
ของโรงเรียน

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 3

25,000 ๑. คณะกรรมการ
โรงเรียนเทศบาล 3
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
บทบาทและหน๎าที่ของ
ตนเอง ปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯมีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษา
๒. เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
๓. เพื่อให๎คณะกรรมการฯ
เข๎าใจบทบาทหน๎าที่
๔. เพื่อให๎คณะกรรมการฯมี
สํวนรํวมในการกากับ ติดตาม
การจัดการศึกษาของโรงเรียน

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน ๑๕ คน
๒.คณะกรรมการฯเข๎ารํวม
กิจกรรมไมํต่ากวํา ร๎อยละ ๘๐

14 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อสร๎างความรํวมมือ
ประชุมคณะกรรมการ
ระหวํางโรงเรียน และกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
สถานศึกษาใน การพัฒนาการ เรียนละ 2 ครั้ง
จัดการศึกษา
2. เพื่อสร๎างความเข๎าใจอันดี
ระหวํางโรงเรียนและกรรมการ
สถานศึกษา

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑. คณะกรรมการฯมี โรงเรียนเทศบาล 4
สํวนรํวมในการจัด
การศึกษา
๒. คณะกรรมการฯมี
ความเข๎าใจบทบาท
หน๎าที่มากยิ่งขึ้น
๓. การจัดทาแผนงาน
ตํางๆในการบริหารงาน
โรงเรียนมี
คณะกรรมการฯคอย
อนุมัติ กากับ ติดตาม
วางแผน เพื่อความ
โปรํงใสและเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย

50,000

50,000

50,000

50,000 1. คณะกรรมการ
โรงเรียนเทศบาล 5
สถานศึกษามีสํวนรํวม
สํงเสริม สนับสนุนและ
รํวมพัฒนาการจัด
การศึกษา
2. โรงเรียนและ
กรรมการสถานศึกษามี
สัมพันธ ภาพที่ดีตํอกัน

184

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 ศึกษาดูงานระบบการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียน ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เป็นฐาน (เงินรายได๎สถานศึกษา) สถานศึกษา

เชิงปริมาณ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
15 คน และบุคลากร จานวน
10 คน
เชิงคุณภาพ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและนาความรู๎และ
ประสบการณ๑จากการศึกษาดู
งานมาพัฒนาโรงเรียน

16 เหมือนดั่งน๎องพี่ (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางบุคลากรในโรงเรียน

เชิงปริมาณ - ชํวยเหลือหรือ
เยี่ยมเพื่อนครูเมื่อเจ็บไข๎ ได๎
ปุวยหรือประสบภัย - ชํวยเหลือ
เมื่อบุคลากรหรือสมาชิกใน
ครอบครัวเสียชีวิต - รับ-สํง
บุคลากรที่มีการโอนย๎าย - จัด
งานเลี้ยงสังสรรค๑วาระและ
โอกาสตําง ๆ เชิงคุณภาพ ครู
และบุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดี
ตํอกัน

17 วันคืนสูํอ๎อมอก
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่จบการศึกษา 2. เพื่อ
สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง
โรงเรียนและผู๎ปกครอง

เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
การศึกษา เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่จบการศึกษาเกิด
ความรัก และภาคภูมิใจใน
ตนเองและโรงเรียน

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561
25,000

-

5,000

185

25,000

-

5,000

25,000

-

5,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

25,000 1. คณะกรรมการ
โรงเรียนเทศบาล 5
สถานศึกษาได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ ในการ
พัฒนาสถานศึกษา

-

บุคลากรในโรงเรียนมี โรงเรียนเทศบาล 5
ความรักและมีสามัคคีกัน

5,000 1. นักเรียนที่จบ
โรงเรียนเทศบาล 5
การศึกษามีความรัก
ภาคภูมิใจตํอตนเองและ
โรงเรียน 2. โรงเรียน
และ ผู๎ปกครองมี
สัมพันธภาพที่ดีตํอกัน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

18 กิจกรรมวันคล๎ายวันสถาปนา
โรงเรียน (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

1. เพื่อระลึกถึงประวัติความ
เป็นมาของโรงเรียน 2. เพื่อ
ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนระลึกถึงผู๎มี
คุณูปการตํอโรงเรียน และมี
ความรักตํอสถาบัน 3. เพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ๑ระหวําง
โรงเรียน ผู๎ปกครอง ศิษย๑เกํา
และชุมชน

เชิงปริมาณ ครู ผู๎ปกครอง ศิษย๑
เกําและชุมชนรํวมกิจกรรม
ทาบุญโรงเรียน เชิงคุณภาพ ครู
ผู๎ปกครองและนักเรียนรํวม
ราลึกวันสถาปนาโรงเรียน

10,000

10,000

10,000

19 ประชาสัมพันธ๑งานกิจการ
โรงเรียน (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ๒.
เพื่อรํวมวางแผนสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สวัสดิการนักเรียน ๓. เพื่อมี
สํวนรํวมในการพัฒนา
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมมีความสัมพันธ๑ที่ดีกับ
โรงเรียน ๒. ได๎รับทราบและมี
สํวนรํวมสนับสนุนการทา
กิจกรรมการเรียนการสอน
สวัสดิการนักเรียน ๓. ได๎รับ
ทราบข๎อมูลและมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา ชํวย
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรมของ
โรงเรียน

100,000

100,000

100,000

186

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. ครู นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5
ผู๎ปกครอง ชุมชนและผู๎
มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวม
ระลึกถึงประวัติความ
เป็นมา ผู๎มีคุณูปการตํอ
โรงเรียน 2. โรงเรียน
ผู๎ปกครอง ศิษย๑เกําและ
ชุมชนมีความสัมพันธ๑ที่
ดีตํอกัน
100,000 ๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน
มีความสัมพันธ๑ที่ดีกับ
โรงเรียน ๒. รับทราบ
ข๎อมูลให๎ความรํวมมือ
ในการพัฒนา
สถานศึกษา ๓.
รับทราบข๎อมูล มีสํวน
รํวมในกิจกรรมตําง ๆ
ของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

20 ประชาสัมพันธ๑โรงเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อเผยแพรํและประขาสัมพันธ๑
ข๎อมูล ขําวสาร กิจกรรมและ
ผลงานตํางๆของโรงเรียน
บุคลากรและบุคคลภายนอก
ได๎รับรู๎ในรูปแบบตํางๆ

เชิงปริมาณ
นักเรียน บุคลากร ผู๎ปกครอง
และชุมชน
เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากร นักเรียน
ผู๎ปกครองและชุมชน ได๎รับ
ทราบข๎อมูลขําวสารการ
ดาเนินงานของโรงเรียน

80,000

80,000

80,000

80,000 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎
โรงเรียนเทศบาล 4
รับทราบข๎อมูลขําวสาร
ของโรงเรียน

21 ประชาสัมพันธ๑ การจัดการ
1. เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑
ศึกษา (เงินรายได๎สถานศึกษา) ขําวสาร กิจกรรมของโรงเรียนสูํ
สาธารณชน 2. เพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดีระหวําง
โรงเรียนกับชุมชน

เชิงปริมาณ 1. ปรับปรุงเว็บไซด๑
โรงเรียน 2. จัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ๑เผยแพรํขําวสาร
และกิจกรรมของโรงเรียนอยําง
สม่าเสมอ เชิงคุณภาพ โรงเรียน
นักเรียนและผู๎ปกครองและ
ชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน
ได๎รับขําวสารของโรงเรียนอยําง
ตํอเนื่อง

20,000

20,000

20,000

20,000 1. สาธารณชนทราบ โรงเรียนเทศบาล 5
ขําวสาร กิจกรรมตํางๆ
ของโรงเรียน 2. เกิด
ความสัมพันธ๑อันดี
ระหวํางโรงเรียนกับ
ชุมชน

187

5) ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
5.1 กลยุทธ๑การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาล

2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ
สื่อการเรียนการสอนวิชา
อิสลามศึกษาและวิชาพุทธ
ศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค๑
เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพและนาไปสูํการ
พัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ได๎
รับรองมาตรฐานการศึกษา
จากการประเมินของ สมศ.รอบ
4
เพื่อพัฒนาครูผู๎สอนอิสลาม
ศึกษาและพุทธศาสนาในการใช๎
สื่อการสอนในสถานศึกษา
สามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎และบริหารการจัด
การศึกษา

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
ผู๎บริหาร ครู และผู๎เกี่ยวข๎องกับ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญํ
- จัดติดตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

150,000

150,000

200,000

200,000 ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ฝุายวิชาการ
ความพึงพอใจและ
สามารถนาความรู๎มาใช๎
ในการจัดการศึกษาได๎

อบรมครูอิสลามศึกษาและครู
สอนพุทธศาสนาโรงเรียนใน
สังกัด ท.1-ท.6 จัดซื้อสื่อการ
สอนใช๎ในสถานศึกษาที่จัด
หลักสูตรแบบผสมผสานจานวน
6 แหํง

690,000

690,000

690,000

690,000 - ครูผู๎สอนตาม
ฝุายกิจการโรงเรียน
เปูาหมายได๎รับการ
พัฒนาการใช๎สื่อ
- การบริหารจัด
การศึกษาของเทศบาล
นครหาดใหญํได๎รับการ
พัฒนา

188

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เพื่อเชิญผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัด แผนพัฒนาการศึกษา
การศึกษา รํวมทบทวนและ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ของเทศบาลนครหาดใหญํ

50,000

50,000

50,000

50,000 เทศบาลนครหาดใหญํ ฝุายแผนงานและ
มีแผนพัฒนาการศึกษา โครงการ
สี่ปี เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาด๎าน
การศึกษาของเทศบาล
นครหาดใหญํ

4 จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

เพื่อได๎ระดมความคิดและ
ร๎อยละ 90 โรงเรียนจัดทา
รํวมมือจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน แผนพัฒนาสถานศึกษาได๎
สอดคล๎องตามนโยบายโดยการ
มีสํวนรํวมของทุกฝุาย

12,000

12,000

12,000

12,000 โรงเรียนมีแผนพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 1
สถานศึกษาที่สอดคล๎อง
ตามนโยบายโดยการมี
สํวนรํวมของทุกฝุาย

5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให๎มีความทันสมัยเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาของ
สภาวการณ๑ของสังคม
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยํางตํอเนื่องตลอดเวลา

20,000

20,000

20,000

20,000 สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 1
ที่ทันสมัยเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา
ของสภาวการณ๑ของ
สังคม วัฒนธรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อยําง
ตํอเนื่องตลอดเวลา

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ ร๎อย
ละ 90 ของครูผู๎สอนชั้น
ประถมศึกษาและชั้น
มัธยมศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
ครูผู๎สอนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา
สภาพแวดล๎อม สภาวการณ๑
ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูํตลอดเวลา

189

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

6 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๑. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
จัดทาเอกสารประเมินหลักสูตร เรียนของนักเรียนตามระเบียบ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
วัดผลประเมินผล ๒. เพื่อ
ประเมินการอํานคิด วิเคราะห๑
และเขียนของนักเรียน ๓. เพื่อ
จัดทาเอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.) ถูกต๎องตามระเบียบการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๑,๐๗๙ คน ได๎จัดทา
เอกสารการประเมินผลและ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน

2561
200,000

190

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
200,000

200,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3
ทางการเรียนตามเกณฑ๑
ของระเบียบการวัด
ปละประเมินผลการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ๒. นักเรียนผําน
การประเมินการอําน
คิดวิเคราะห๑และเขียน
๓. นักเรียนมีเอกสาร
ประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.) ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ที่

โครงการ/
กิจกรรม
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
๑. เพื่อให๎บุคลากรมีสํวนรํวม
ในประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒. เพื่อให๎สถานศึกษามีระบบ
การตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปใช๎
ในการพัฒนาเข๎าสูํเกณฑ๑ที่
กาหนด
๓. เพื่อให๎สถานศึกษามีการ
จัดทาเอกสารรายงานคุณภาพ
การศึกษา (SAR) แกํ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ทุก
คน
เชิงคุณภาพ
๑.บุคลากรมีสํวนรํวมในประกัน
คุณภาพการศึกษาตํอการจัด
โครงการ
๒. โรงเรียนมีระบบการตรวจ
สอบและประเมินคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อนาไปใช๎ในการพัฒนา
เข๎าสูํเกณฑ๑ที่กาหนด
ร๎อยละ ๘๐
๓. การจัดทาเอกสารรายงาน
คุณภาพการศึกษา (SAR) แกํ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบร๎อยละ ๘๐

2561
15,000

191

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
15,000

15,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,000 ๑. บุคลากรมีสํวนรํวม โรงเรียนเทศบาล 4
ในประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
๒. โรงเรียนมีระบบการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
นาไปใช๎ในการพัฒนา
เข๎าสูํเกณฑ๑ที่กาหนด
๓. โรงเรียนมีการจัดทา
เอกสาร
รายงานคุณภาพ
การศึกษา (SAR) แกํ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทา
- แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
การศึกษา
-แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
-แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ
-แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา
- การจัดทาแผน SBMLD
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

7 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. เพื่อวางแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนแบบโรงเรียน
เป็นฐาน
๒. เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
๓. เพื่อให๎คณะครูมีสํวนรํวมใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนา การศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาสามปี แผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา และการจัดทาแผน
SBMLD

เชิงปริมาณ
ผู๎บริหารและคณะครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
ร๎อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากรมีสํวนรํวมในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
การศึกษา ฯลฯ

20,000

20,000

20,000

20,000 ๑. สถานศึกษามี
โรงเรียนเทศบาล 4
แนวทางในการพัฒนา
๒. สามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก
๓. คณะผู๎บริหารและ
คณะครูมีสํวนรํวมใน
การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร๑ การพัฒนา
การศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา

เพื่อให๎โรงเรียน มีแผนพัฒนา
การศึกษาที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของประชาชนใน
ท๎องถิ่น ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎
บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน๑ และ วัตถุประสงค๑

จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
(พ.ศ.2561-2565)
แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2561 และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบ
พ.ศ.2561 ที่ถูกต๎องและเป็น
ป๓จจุบัน

5,000

5,000

5,000

5,000 โรงเรียนมีแผนพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 5
การศึกษา ที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของ
ท๎องถิ่น ในการพัฒนา
ผู๎เรียน

192

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ให๎เป็นระบบ 2. โรงเรียนมี
รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2560 สํง
ต๎นสังกัด

1. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับ
มาตรฐานและระบบการประกัน
คุณภาพฯของสถานศึกษา 2. จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน
ตัวชี้วดั มาตรฐานระบบการ
ประกันฯและการใช๎เครื่องมือ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
3. จัดทารายงานการประเมิน
ตนเองประจาปีการศึกษา 2560

10,000

10,000

10,000

10,000 1. โรงเรียนดาเนินการ โรงเรียนเทศบาล 5
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นระบบ
และตํอเนื่อง 2. มี
รายงานการประเมิน
ตนเองประจาปี
การศึกษา 2559 สํง
ต๎นสังกัดได๎

9 วัดและประเมินผลการศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อจัดทาระบบการบันทึก
การรายงานผล และการสํงตํอ
ข๎อมูลของผู๎เรียน 2. เพื่อ
วิเคราะห๑ศักยภาพของผู๎เรียน
และเข๎าใจนักเรียนเป็น
รายบุคคล 3. เพื่อจัดระบบ
การบันทึกการรายงานผล และ
การสํงตํอข๎อมูลของผู๎เรียน ๔.
เพื่อเป็นข๎อมูลสารสนเทศใน
การวางแผนและพัฒนา
การศึกษาของผู๎เรียนให๎เต็ม
ศักยภาพ ๕. ครูมีการประเมิน
พัฒนาการตามสภาพสภาพจริง
ที่เหมาะสมกับวัย และนาผล
การประเมินมาพัฒนาผู๎เรียนให๎
เต็มตามศักยภาพ

เชิงปริมาณ ๑. ผู๎เรียนระดับชั้น
อนุบาล 1– 3 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได๎รับการ
วัดผลประเมินผลที่ครอบคลุม
เนื้อหาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
เชิงคุณภาพ ๑. ผู๎เรียนมีความรู๎
และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๒. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล๎อมและการบริการที่
สํงเสริมให๎นักเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ ๓.
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น มีความรู๎ความสามารถ
เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนตาม
การประเมินตรงกับสภาพจริง ๔.
โรงเรียนมีการจัดระบบการวัด
และประเมินผล

40,000

40,000

40,000

40,000 ๑. ผู๎เรียนได๎รับการ
ประเมินโดยวิธีการ /
เครื่องมือที่หลากหลาย
๒. ผู๎เรียนได๎รับการ
ประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียน ๓.
สถานศึกษามีหลักฐาน
การบันทึกผลการ
ประเมินเพื่อรายงานให๎
ผู๎ปกครองทราบ
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โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

10 พัฒนางานนโยบายและ
แผนงานแบบมีสํวนรํวม (เงิน
รายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ๒. เพื่อจัดให๎มีการ
บริหารเชิงกลยุทธ๑และใช๎
หลักการมีสํวนรํวม ๓. เพื่อจัด
สํงเสริมการบริหารงานแบบมุํง
ผลสัมฤทธิ์ ๔. เพื่อนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ ๑. ร๎อยละ 90
ของครูมีความพึงพอใจตํอการ
กระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ๒. ร๎อยละ
90 ของครูพึงพอใจตํอการ
บริหารเชิงกลยุทธ๑และใช๎
หลักการมีสํวนรํวม ๓. ร๎อยละ
90 ของครูพึงพอใจตํอการ
บริหารงานแบบมุํงผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณภาพ ๑. ครูมีความรู๎
ความเข๎าใจในการบริหารงาน
โดยใช๎หลักการบริหารแบบมี
สํวนรํวมเพื่อมุํงผลสัมฤทธิ์ของ
ผู๎เรียน

10,000

10,000

10,000

11 บริหารความเสี่ยง (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อหาวิธีการควบคุม
ปูองกันความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานของทุกฝุายให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

๑. ทุกฝุายมีนโยบาย ระเบียบ
คูํมือการปฏิบัติงานให๎
บุคลากรนาไปปฏิบัติเพื่อลด
หรือควบคุมความเสี่ยงและ
ได๎รับการสนองตอบโดยมีการ
ปฏิบัติตาม

1,000

1,000

1,000

194

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 ๑. งานนโยบายและ
โรงเรียนเทศบาล 6
แผนของทุกฝุาย มีการ
บริหารงานโดย ใช๎
หลักการบริหารแบบมี
สํวนรํวม ๒. ครูมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
การบริหารงานโดยใช๎
หลักการมีสํวนรํวมเพื่อ
มุํงผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน

1,000 ๑. ทุกฝุายมีวิธีการ
ควบคุมปูองกันความ
เสี่ยงในการดาเนินงาน
ให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

12 ประกันคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจมาตรฐาน ตัวชี้วัดและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมกาหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา - กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา - กิจกรรม
ประเมินคุณภาพภายใน กิจกรรมจัดทารายงานประจาปี
(SAR)) (เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
๑. เพื่อสํงเสริมให๎มีการ
จัดระบบบริหารการศึกษาและ
ระบบข๎อมูลสารสนเทศ ๒. เพื่อ
จัดให๎มีการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาเป็นของสถานศึกษา
๓. เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ๔. เพื่อ
สํงเสริมให๎มีการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. เพื่อจัดให๎มีระบบการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา ๖. เพื่อจัดให๎มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ๗.
เพื่อจัดทารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาปี ๘. เพื่อผดุง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ๑. มีรายงาน SAR
ของสถานศึกษาจานวน ๒๐
เลํม ๒. บุคลากรมีสํวนรํวมใน
การประเมินร๎อยละ 90 เชิง
คุณภาพ ๑. สถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา

2561
20,000

195

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
20,000

20,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 ๑. สถานศึกษามีระบบ โรงเรียนเทศบาล 6
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ๒. ได๎SAR
ของโรงเรียนจานวน ๒๐
เลํม

5.2 กลยุทธ๑การสํงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดการศึกษาแกํเด็กด๎อยโอกาส เพื่อฟื้นฟูสภาพรํางกาย จิตใจ เด็กเรํรํอนในเขตเทศบาลเข๎า
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญํ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก รํวมกิจกรรม ประมาณ 80 คน
ชํวยเหลือปูองกันมิให๎เด็กมี
เวลาไปมั่วสุมกับสิ่งเสพติดและ
สํงเด็กกลับคืนสูํครอบครัว

2 SMART STUDENT

1. เพื่อให๎นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามที่
เทศบาลนครหาดใหญํกาหนด
2. เพื่อเชิดชูเกียรติในการ
ปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดี
3. เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑การ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญํ ระดับชั้นละ 10
คน

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

250,000

250,000

250,000

1,200,000

1,500,000

1,500,000

196

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

250,000 สามารถฟื้นฟูสภาพ
ฝุายการศึกษานอก
รํางกายจิตใจและ
โรงเรียนและตาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อัธยาศัย
ในแนวทางที่ถูกต๎อง
ชํวยเหลือและสํงเด็ก
กลับเข๎ารับการศึกษา
ฝึกอบรมอาชีพ ทาให๎
เด็กไมํมีเวลาไปมั่วสุม
กับยาเสพติด สามารถ
ชํวยเหลือสังคมทั้ง
ระบบและโดยสํวนรวม
1,500,000 1. นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํ
เป็น SMART
STUDENT 2.
เทศบาลนครหาดใหญํมี
การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ

ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ/ศพด.
มัสยิด หมัดยา
เม๏าะมุสลิม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

3 จัดกิจกรรมศูนย๑เด็กเล็กนําอยูํ

1. เพื่อให๎บริเวณพื้นที่ศูนย๑ฯ
นักเรียน ศพด.เข๎ารํวมกิจกรรม
สวยงามด๎วยสวนหยํอมประดับ จานวนไมํน๎อยกวํา 150 คน
ตกแตํงด๎วยไม๎ดอกไม๎ประดับ
2. เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ ให๎กับ
ผู๎เรียน
3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนทั้ง 4 ด๎าน

20,000

30,000

40,000

50,000 1. มีสวนหยํอม
ภายนอกอาคาร
2. มีแหลํงเรียนรู๎จาก
ข๎อความคาขวัญตําง ๆ
3. ตกแตํงภูมิทัศน๑รอบ
ศูนย๑ ทั้งภายในและ
ภายนอก
4. นักเรียนมีพัฒนาการ
สมวัย

ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ/ศพด.
มัสยิด หมัดยา
เม๏าะมุสลิม

4 จัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะ
นักเรียนปฐมวัย ศพด.

1. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการทั้ง นักเรียน ศพด.เข๎ารํวมกิจกรรม
4 ด๎าน คือ ด๎านรํางกาย
จานวนไมํน๎อยกวํา 150 คน
อารมณ๑ สังคม สติป๓ญญา
2. เพื่อให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑ตรง
3. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค๑
4. เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถอยูํ
รํวมกันกับผู๎อื่นในสังคมได๎
อยํางมีความสุข

50,000

50,000

60,000

60,000 1. นักเรียนมีพัฒนาการ
สมวัย
2. ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยมที่พึง
ประสงค๑
3. ผู๎เรียนสามารถอยูํ
รํวมกันกับผู๎อื่นในสังคม
ได๎ อยํางมีความสุข

ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ/ศพด.
มัสยิด หมัดยา
เม๏าะมุสลิม
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 จัดกิจกรรมใสํใจสุขภาพ

1. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการทั้ง นักเรียน ศพด.เข๎ารํวมกิจกรรม
4 ด๎าน คือด๎านรํางกาย
จานวนไมํน๎อยกวํา 150 คน
อารมณ๑ สังคม สติป๓ญญา
2. เพื่อให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑ตรง
3. เพื่อให๎เด็กกล๎าแสดงออก มี
มนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
4. เพื่อสํงเสริมภาวะโภชนาการ
ด๎านอาหาร "ลดหวาน มัน เค็ม"
ให๎กับเด็กและครอบครัว

30,000

30,000

30,000

30,000 1. ผู๎เรียนมีพัฒนาการ
สมวัย ทั้ง 4 ด๎าน คือ
ด๎านรํางกาย อารมณ๑
สังคม สติป๓ญญา
2. เด็กกล๎าแสดงออก
และมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
3. สํงเสริมภาวะ
โภชนาการที่ดี ด๎าน
อาหาร "ลดหวาน มัน
เค็ม" ให๎กับเด็กและ
ครอบครัว
4. สร๎างความสัมพันธ๑ที่
ดีระหวํางผู๎ปกครองกับ
ศูนย๑ฯ

ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย/ศพด.
มัสยิด หมัดยา
เม๏าะมุสลิม

6 จัดกิจกรรมคํายเยาวชนคนรัก
วิทยาศาสตร๑ (Science Kids
Camp)

1. นักเรียนสามารถใช๎
เด็กอายุระหวําง 10-12 ปี ที่
กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ สนใจจานวน 100 คน
ในการแก๎ไขป๓ญหาและตอบ
ป๓ญหา
2. นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎
โดยประสบการณ๑ตรง
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร๑
4. เสริมสร๎างทักษะการทางาน
เป็นทีม

100,000

300,000

400,000

500,000 1. นักเรียนได๎เรียนรู๎
โดยประสบการณ๑ตรง
2. นักเรียนได๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
สามารถสร๎างองค๑
ความรู๎จากการทาวิจัย
3. นักเรียนมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
จากการเรียนรู๎รํวมกัน

ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

7 สนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา (งานการศึกษา
ไมํกาหนดระดับ)

เพื่อดาเนินการจัดการศึกษา
ตามงบประมาณที่ได๎รับการ
จัดสรรจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

ดาเนินการในกิจกรรมที่ได๎รับ
จัดสรร จากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น เชํน คําอาหาร
กลางวัน,คําจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

1,155,000

1,155,000

1,155,000

8 อบรมอาชีพสาหรับเยาวชน

เพื่อให๎เยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑เพื่อสร๎างรายได๎
ให๎แกํเยาวชนเพื่อให๎เยาวชน
นาไปตํอยอกสร๎างงาน

อบรมอาชีพ การทาอาหาร
สาหรับเยาวชน ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญํ อายุ 15-25 ปี
จานวน 100 คน

300,000

400,000

400,000

400,000 เยาวชนมีความรู๎ในการ ฝุายการศึกษานอก
ประกอบอาชีพและ
โรงเรียนและตาม
สามารถสร๎างรายได๎
อัธยาศัย
ด๎วยตนเอง

9 พัฒนาฝีมือผู๎ประกอบการ
มือใหมํสาหรับเยาวชน

เพื่อให๎เยาวชนมีความรู๎ในการ
พัฒนาตนพัฒนางานและเพื่อให๎
เยาวชนเป็นผู๎ประกอบการมือ
อาชีพ

พัฒนาฝีมือผู๎ประกอบการ
มือใหมํสาหรับเยาวชน ให๎แกํ
เยาวชนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญํ อายุ 15-25 ปี
จานวน 200 คน

200,000.00

300,000

300,000

300,000 เยาวชนเป็น
ผู๎ประกอบการมือใหมํ
แบบมืออาชีพ

10 ฝึกวิชาชีพเพื่อเสริมรายได๎
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อสร๎างจิตสานึกให๎นักเรียน
และผู๎ปกครองที่สนใจเป็นผู๎ใฝุรู๎
และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพและ
นาทักษะความรู๎ไปใช๎ในการ
ดารงชีพได๎

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
มีเจตคติที่ดีตํออาชีพและนา
ทักษะความรู๎ไปใช๎ในการดารง
ชีพได๎

10,000

10,000

10,000

10,000 สร๎างจิตสานึกให๎
โรงเรียนเทศบาล 4
นักเรียนและผู๎ปกครอง
ที่สนใจเป็นผู๎ใฝุรู๎และมี
เจตคติที่ดีตํออาชีพและ
นาทักษะความรู๎ไปใช๎ใน
การดารงชีพได๎
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1,155,000 ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถพัฒนา
ศักยภาพด๎านการ
สํงเสริมการศึกษาของ
นักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย/ศพด.
มัสยิดหมัดยาเม๏าะ
มุสลิม

ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

11 อํานแตํเล็กเด็กฉลาด

1. เพื่อเสริมสร๎างนิสัยรักการ นักเรียน ศพด.เข๎ารํวมกิจกรรม
อําน การเรียนรู๎ให๎กับเด็กเล็ก จานวนไมํน๎อยกวํา 150 คน
2. เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางคนในครอบครัว
3. เพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับชุมชน

-

60,000

70,000

12 จัดอบรมให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
กฎหมายจราจร

เพื่อเปิดโอกาสให๎บุคลากร
ทางการศึกษาได๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่
ถูกต๎องเพื่อสํงเสริมให๎บุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักและมี
มารยาทในการใช๎รถใช๎ถนน
รํวมกันเพื่อลดอุบัติเหตุทาง
จราจร

-

100,000

100,000

จัดอบรมให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
กฎหมายจราจรให๎กับบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตเทศบาล
นครหาดใหญํและผู๎สนใจจานวน
400 คน

200

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
80,000 1. เด็ก มีนิสัยรักการ
อํานเพิ่มขึ้นร๎อยละ 30
2. ครอบครัวอบอุํน
3. ชุมชนเข๎มแข็งขึ้น

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย/ศพด.
มัสยิดหมัดยาเม๏าะ
มุสลิม

100,000 บุคลากรทางการศึกษา ฝุายกิจกรรมเด็ก
มีความรู๎ความเข๎าใจ
และเยาวชน
และสามารถนาความรู๎ที่
ได๎รับไปถํายทอดให๎เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ทั้งในโรงเรียนและใน
ชุมชนได๎ บุคลากร
ทางการศึกษา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ที่ผํานการอบรม มี
มารยาทในการใช๎รถใช๎
ถนนรํวมกัน และ
อุบัติเหตุทางจราจร
ลดลงร๎อยละ 10

5.3 กลยุทธ๑การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีความพร๎อมสาหรับการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 จัดกิจกรรมในหอศิลป์นคร
หาดใหญํเฉลิมพระเกียรติฯ

1. เพื่อเผยแพรํพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร๑ มหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อเผยแพรํพระราชกรณีย
กิจของพระราชสันติวงศ๑
3. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
ตํอพระมหากษัตริย๑ของไทย

เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลและจังหวัด
ใกล๎เคียง เข๎ารํวมกิจกรรม
ประมาณ 5,000 คน

150,000

500,000

500,000

500,000 1. เด็ก เยาวชน ผู๎สนใจ ฝุายการศึกษานอก
มีความจงรักภักดีตํอ โรงเรียนและตาม
พระมหากษัตริย๑และ อัธยาศัย
พระบรมวงศานุวงศ๑
2. เป็นศูนย๑การเรียนรู๎
และเป็นแหลํงทํองเที่ยว

2 จัดกิจกรรมในศูนย๑การเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑ดาราศาสตร๑นคร
หาดใหญํ

1. เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร๑ ดาราศาสตร๑
นอกห๎องเรียน สาหรับ
สถานศึกษาในท๎องถิ่นและ
จังหวัดใกล๎เคียง
2. เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก เยาวชน
และผู๎สนใจได๎เรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติจริง
3. เพื่อสร๎างนิสัยและกระบวน
การคิดแบบวิทยาศาสตร๑
4. เพื่อเพิ่มเติมและตํอยอด
ความสนใจสาหรับผู๎สนใจ

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
นักทํองเที่ยวเข๎าชมและรํวม
กิจกรรมปีละไมํน๎อยกวํา
3,000 คน

400,000

450,000

500,000

550,000 1. เป็นแหลํงการเรียนรู๎ ฝุายการศึกษานอก
นอกห๎องเรียนและตาม โรงเรียนและตาม
อัธยาศัยด๎าน
อัธยาศัย
วิทยาศาสตร๑ ดารา
ศาสตร๑
2. เด็ก เยาวชนและ
ผู๎สนใจได๎เรียนรู๎และตํอ
ยอดความสนใจจาก
การปฏิบัติจริง
3. เด็ก เยาวชนมีทักษะ
และกระบวนการคิด
แบบวิทยาศาสตร๑
เพิ่มขึ้นจากเดิม

201

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 จัดกิจกรรมในศูนย๑การเรียนรู๎
ICT เทศบาลนครหาดใหญํ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ใช๎
เด็ก เยาวชน ประชาชน ได๎รํวม
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ กิจกรรมปีละไมํน๎อยกวํา
ในการเรียนรู๎
1,000 คน
2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของ
เด็ก เยาวชน ตามความสนใจ
3. เพื่อเปิดโอกาสให๎ประชาชน
ทั่วไปได๎พัฒนาตนเองให๎ทันกับ
เหตุการณ๑

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

100,000

150,000

150,000

4 จัดกิจกรรม HAPPY FOR ALL 1. เพื่อเสริมสร๎างนิสัยรักการ ประชาชนทุกเพศทุกวัยใน
สํงตํอหาดใหญํให๎เป็น "มหา อํานการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก
ท๎องถิ่น จานวน 5,000 คน
นครแหํงความสุข"
เยาวชน ประชาชนในท๎องถิ่น
2. เพื่อเสริมสร๎างวัฒนธรรม
การอํานให๎เกิดขึ้นในท๎องถิ่น 3.
เพื่อสํงตํอหาดใหญํให๎เป็นมหา
นครแหํงความสุข

450,000

60,000

70,000

5 จัดกิจกรรมศูนย๑อาเซียน
ประสานการจัดการความรู๎
ประชาคมอาเซียน

200,000

400,000

400,000

1. เพื่อพัฒนาผู๎ประกอบการ เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
รายยํอยด๎านภาษาอาเซียน
ชุมชนเข๎ารํวมกิจกรรมปีละไมํ
2. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎สนใจทุกเพศ น๎อยกวํา 2,000 คน
ทุกวัย
3. เพื่อรณรงค๑ให๎ตื่นตัวในการ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพ

202

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
150,000 1. มีแหลํงเรียนรู๎ตาม
อัธยาศัยด๎าน ICT
2. เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได๎เรียนรู๎
และพัฒนาตนเองตาม
ความสนใจ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

1,000,000 1. ประชาชนเรียนรู๎
ฝุายการศึกษานอก
อยํางมีความสุข 2.
โรงเรียนและตาม
ประชาชนมีนิสัยรักการ อัธยาศัย
อํานเพิ่มขึ้น 3.
หาดใหญํเป็นมหานคร
แหํงความสุข
400,000 1. กระตุ๎นการค๎าขาย
ในท๎องถิ่น
2. ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนและ
ผู๎สนใจมีทักษะทาง
ภาษาดีขึ้น

ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 จัดกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต

1. เพื่อนาเสนอวิทยาการตาม เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
สมัยสูํชุมชน
ชุมชนเข๎ารํวมกิจกรรมปีละไมํ
2. เพื่อสร๎างคํานิยมที่ดีแกํเด็ก น๎อยกวํา 1,000 คน
เยาวชน ประชาชนให๎ใฝุรู๎และ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง
3. เพื่อประชาสัมพันธ๑ห๎องสมุด
ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญํ

7 เรียนรู๎สูํโลกกว๎าง กิจกรรม
สํงเสริมการอําน กิจกรรม
สัปดาห๑ห๎องสมุด กิจกรรม 5
นาทีกับห๎องสมุด (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

1 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนด๎านการอําน การ
เขียน การคิดวิเคราะห๑และ
การสังเคราะห๑ 2. เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รัก
การเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

8 เปิดโลกการอํานผํานกิจกรรม ๑. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิด
หรรษา (เงินรายได๎สถานศึกษา) นิสยั รักการอํานโดยผําน
กิจกรรมที่หลากหลายจาก
ห๎องสมุด

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ ร๎อย
ละ 90 ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวม
โครงการ 2. เปูาหมายเชิง
คุณภาพ ผู๎เรียนได๎รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ด๎าน
การอําน การเขียน การคิด
วิเคราะห๑และการสังเคราะห๑ มี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริมการอํานเพื่อพัฒนา
ตนเองอยํางเต็มศักยภาพ

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000

200,000

250,000

300,000 1.คนหาดใหญํมีความ ฝุายการศึกษานอก
ใฝุรู๎ใฝุเรียนเพิ่มขึ้นจาก โรงเรียนและตาม
เดิม
อัธยาศัย
2.ห๎องสมุดประชาชนมี
ผู๎ใช๎บริการเพิ่มขึ้น
3. เด็ก เยาวชน
ประชาชนมีความตื่นตัว
รู๎จักใช๎ห๎องสมุดเป็นที่
แสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองมากขึ้น

49,000

49,000

49,000

49,000 1. ผู๎เรียนพัฒนาทักษะ โรงเรียนเทศบาล 1
การเรียนรู๎ด๎านการอําน
การเขียน การคิด
วิเคราะห๑และการ
สังเคราะห๑ 2. ผู๎เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง รัก
การเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเอง

20,000

20,000

20,000

20,000 ๑. ผู๎เรียนทุกคนให๎
ความสนใจเข๎ารํวม
กิจกรรมสํงเสริมการ
อํานในห๎องสมุด

203

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

9 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎นักเรียนมีแหลํง
นักเรียนชั้นอนุบาลเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่มีความ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน
หลากหลายเหมาะกับการเรียนรู๎ ๑,๒๖๔ คน มีแหลํงเรียนรู๎
ภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น

50,000

50,000

50,000

50,000 นักเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ โรงเรียนเทศบาล 3
ภายในโรงเรียนที่มี
ความหลากหลาย
เหมาะกับการเรียนรู๎

10 ห๎องสมุดมีชีวิต (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมการเรียนการ
สอนในโรงเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองตํอความต๎องการ
ของนักเรียน ครูและชุมชนได๎
๒. เพื่อสํงเสริมนิสัยรักการอําน
และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
จากห๎องสมุดแหลํงเรียนรู๎ และ
สื่อตํางๆ รอบตัว
๓. เพื่อให๎นักเรียนรู๎ระเบียบ
มารยาทในการเข๎าใช๎ห๎องสมุด
และปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎อง

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑. ห๎องสมุดมีบริการ
โรงเรียนเทศบาล 4
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพียงพอตามเกณฑ๑
มาตรฐานและระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๒. นักเรียนมีนิสัยรัก
การอํานและแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเองจาก
ห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎
และสื่อตํางๆ รอบตัว
๓. นักเรียนทุกคนเป็น
สมาชิกห๎องสมุดและมี
ระเบียบ มารยาทในการ
ใช๎ห๎องสมุดและปฏิบัติ
ได๎ถูกต๎อง

เชิงปริมาณ
บุคลากร และนักเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑.ห๎องสมุดมีทรัพยากร
สารสนเทศเพียงพอตามเกณฑ๑
และระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
๒.นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการ
อํานและเรียนรู๎ตลอดชีวิต
๓.นักเรียนทุกคนรู๎ระเบียบ
มารยาทและสามารถใช๎
ห๎องสมุดพร๎อมทั้งปฏิบัติตนได๎
ถูกต๎อง
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

11 สํงเสริมนิสัยรักการอําน (เงิน
รายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อให๎นักเรียนสามารถใช๎
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎และ
ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองได๎ 2.
เพื่อสํงเสริมนิสัยรักการอําน ใฝุรู๎
ใฝุเรียน และใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 3. เพื่อสํงเสริม
อนุรักษ๑ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา
ประจาชาติ 4. เพื่อให๎นักเรียน
มีทักษะการใช๎ภาษาไทยที่
ถูกต๎อง

เชิงปริมาณ ร๎อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 มีนิสัยการอําน ใฝุรู๎ใฝุเรียน
จัดกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรม
วันสุนทรภูํ - กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแหํงชาติ - กิจกรรม
สัปดาห๑ห๎องสมุด - กิจกรรม
ยอดนักอําน เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถใช๎ห๎องสมุด
เป็นแหลํงเรียนรู๎ และมีนิสัย รัก
การอํานใฝุรู๎ใฝุเรียน

15,000

15,000

15,000

15,000 1. นักเรียนใช๎ห๎องสมุด โรงเรียนเทศบาล 5
เป็นแหลํงเรียนรู๎และ
สามารถศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยตนเองได๎ 2.
นักเรียนมีนิสัย รักการ
อําน ใฝุรู๎ ใฝุเรียน และ
ใช๎
เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ 3.
นักเรียนมีสํวนรํวมใน
การสํงเสริม อนุรักษ๑
ภาษาไทย 4. นักเรียน
มีทักษะการใช๎
ภาษาไทยที่ถูกต๎อง

12 ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

1. เพื่อให๎นักเรียนได๎ไปทัศน
ศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู๎
แบบบูรณาการ 2. เพื่อให๎
นักเรียนได๎ศึกษาสภาพจริงจาก
แหลํงเรียนรู๎ ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ที่หลากหลาย

เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เชิง
คุณภาพ นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑จริงจาก
การศึกษาแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ

15,000

15,000

15,000

15,000 1. นักเรียนได๎รับ
โรงเรียนเทศบาล 5
ประสบการณ๑จริงจาก
การไปทัศนศึกษาใน
รูปแบบของการเรียนรู๎
แบบบูรณาการ 2.
นักเรียนได๎ศึกษาสภาพ
จริงจากแหลํงเรียนรู๎ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นที่
หลากหลาย
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5.4 กลยุทธ๑การจัดให๎มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ๑ ทีห่ ลากหลายและทันสมัย
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ในการ เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
จัดหา จัดซื้อ/จัดจ๎าง ให๎ได๎มา
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียน เพียงพอและมีประสิทธิภาพใน ซึง่ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ๑ ที่
การสอน
การปฏิบัติงานและการจัดการ หลากหลายและทันสมัย
เรียนการสอน
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมํต่ากวํา
18,000 บีทียู แบบแยกสํวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร๎อม
ติดตัง้ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600
บาท
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมํต่ากวํา
24,000 บีทียู แบบแยกสํวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร๎อม
ติดตัง้ จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 32,400
บาท
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมํต่ากวํา
30,000 บีทียู แบบแยกสํวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร๎อม
ติดตัง้ จานวน 17 เครื่อง ๆ ละ
40,200 บาท
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมํต่ากวํา
36,000 บีทียู แบบแยกสํวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร๎อม
ติดตัง้ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 47,000
บาท
- เครื่องดูดฝุุน ขนาดไมํน๎อยกวํา 15
ลิตร จานวน 1 เครื่อง
- พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไมํ
น๎อยกวํา 22 นิว้ จานวน 4 ตัว ๆ ละ
2,950 บาท

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

45,557,486 16,000,000 16,000,000 16,000,000 มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
57,200
จัดการเรียนการสอน

129,600

683,400

94,000

13,000
11,800
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หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายแผนงานและ
โครงการ/ฝุาย
กิจการโรงเรียน/
ฝุายสํงเสริมศาสนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดติดผนัง)
ขนาดใบพัดไมํน๎อยกวํา 24 นิว้
จานวน 44 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท
- พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดขาตัง้ )
ขนาดใบพัดไมํน๎อยกวํา 24 นิว้
จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท
- พัดลมระบายอากาศ ขนาดไมํน๎อย
กวํา 12 นิว้ ดูดเข๎า - ดูดออก จานวน
30 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
- เครื่องโทรสาร แบบใช๎กระดาษ
ธรรมดา จานวน 1 เครื่อง
- โทรศัพท๑ไร๎สาย จานวน 11
เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท
- เครื่องถํายเอกสาร ระดับดิจติ อล
(ขาว-ดา และสี) ความเร็วไมํน๎อยกวํา
20 แผํนตํอนาที จานวน 12 เครื่อง
- ตูบ๎ านเลื่อนแบบทึบ 2 บาน จานวน
3 ตู๎ ๆ ละ 3,700 บาท
- ตูเ๎ หล็กใสํเอกสาร ตูร๎ วม 4 ฟุต 1
บาน 4 ลิ้นชัก ขนาดไมํน๎อยกวํา
118.4 x 40.6 x 87.4 ซม. จานวน
6 ตู๎ ๆ ละ 5,000 บาท
- ตูเ๎ ก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 46.6 x 61.4 x 132.2
ซม. จานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,400 บาท
- ตูเ๎ อกสารบานเปิด ขนาดไมํน๎อยกวํา
91.6x45.7x183 ซม. มีแผํนชั้น
ปรับระดับ 3 ชั้น จานวน 5 ตู๎ ๆ ละ
5,400 บาท

2561
198,000

21,000

45,000

18,000
24,200
120,000

11,100
30,000

17,600

27,000

207

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

- ตูโ๎ ชว๑ลิ้นชักไม๎ สาหรับเก็บอุปกรณ๑
นาฏศิลป์ ขนาดไมํน๎อยกํา
200x200x50 ซม.จานวน 1 ตู๎
- ตูโ๎ ชว๑ลิ้นชักไม๎ สาหรับใสํเครื่อง
ดนตรีไทย ขนาดไมํน๎อยกวํา 80 x 36
x 196 ซม. จานวน 1 ตู๎
- ตูต๎ ดิ ฝาผนัง ขนาดไมํน๎อยกวํา
46x544x248 ซม. จานวน 1 ตู๎
- ชุดรับแขกไม๎ 6 ชิ้น จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 14,000 บาท
- ชุดรับแขก จานวน 2 ชุด ๆ ละ
23,800 บาท ประกอบด๎วย โซฟา 3
ทีน่ งั่ จานวน 1 ตัว โซฟา 1 ทีน่ งั่
จานวน 2 ตัว และโต๏ะกลาง TOP ไม๎
จานวน 1 ตัว
- โต๏ะเคาน๑เตอร๑หอ๎ งสมุด ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 46x600x80 ซม.จานวน 1
ตัว
- โต๏ะวางคอมพิวเตอร๑ ขนาดไมํน๎อย
กวํา 100x150x80 ซม.จานวน 1 ชุด

25,000

- โต๏ะ-เก๎าอีท้ างานครู ประกอบด๎วย
โต๏ะทางานมีขนาดไมํน๎อยกวํา
150x75x75.ซม มีลิ้นชักอยํางน๎อย
2 ลิ้นชัก และเก๎าอีส้ านักงาน ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 57x62x90-102 ซม. ที่
นัง่ ปรับระดับสูงต่าได๎ ขา 5 แฉก มีที่
ท๎าวแขน จานวน 3 ชุด ๆ ละ 8,500
บาท

25,500

10,000

99,000
28,000
47,600

72,000

18,000
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- โต๏ะอํานหนังสือ ประกอบด๎วย โต๏ะ
โลํง ขนาดไมํน๎อยกวํา 120x60x75
ซม. โต๏ะเข๎ามุม ขนาดไมํน๎อยกวํา
65x65x75 ซม. จานวน 1 ชุด
- โต๏ะโรงอาหาร ทาจากไม๎หนาไมํ
น๎อยกวํา 25 มม. หุม๎ สแตนเลส ขนาด
หน๎าโต๏ะไมํน๎อยกวํา 75x180x74
ซม. พร๎อมม๎านัง่ ยาว 2 ตัว ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 30x180x45 ซม. ทาจาก
ไม๎จริงทาสีธรรมชาติ จานวน 105
ชุด ๆ 12,500 บาท
- โต๏ะพับอเนกประสงค๑ ขนาดไมํน๎อย
กวํา 180x45 ซม. จานวน 30 ตัว ๆ
ละ 2,250 บาท
- โต๏ะพับอเนกประสงค๑ ขนาดไมํน๎อย
กวํา 75x150x75 ซม. จานวน 30
ตัว ๆ ละ 2,600 บาท
- โต๏ะพับหน๎าพลาสติกสีขาว ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 183x76x75 ซม. จานวน
15 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
- โต๏ะคอมพิวเตอร๑ ขนาดไมํน๎อยกวํา
80x60x70 ซม. จานวน 5 ตัว ๆ ละ
2,600 บาท
- โต๏ะตํอเข๎ามุม ไมํมชี ั้น ขนาดไมํน๎อย
กวํา 65x65x75 ซม. จานวน 1 ตัว
- โต๏ะ-เก๎าอี้ สาหรับห๎องปฏิบัตกิ าร
ทางภาษาอัจฉริยะ จานวน 1 ชุด
ประกอบด๎วย 1. โต๏ะคูหาผู๎เรียน (2 ที่
นัง่ ) จานวน 20 ชุด 2. โต๏ะสาหรับ
ผู๎สอน จานวน 1 ชุด 3. เก๎าอีส้ าหรับ
ผู๎เรียน จานวน 40 ชุด

2561
13,996

1,312,500

67,500

78,000

45,000

13,000

2,500
237,700
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

- โต๏ะ-เก๎าอี้ ทางานครู ประกอบด๎วย
โต๏ะขนาดไมํน๎อยกวํา 150x80x75
ซม. เก๎าอีข้ นาดไมํน๎อยกวํา
57x62x90-102 จานวน 15 ชุด ๆ
ละ 8,500 บาท
- เซ็ทโต๏ะกลางและเก๎าอีน้ งั่ เลํน
ประกอบด๎วย โต๏ะกลาง ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลางไมํน๎อยกวํา 60 ซม.
สูงไมํน๎อยกวํา 46 ซม. เก๎าอีน้ งั่ เลํน
ขนาดไมํน๎อยกวํา 68x64x72 ซม. ที่
นัง่ สูงไมํน๎อยกวํา 38 ซม. จานวน 2
ชุด ๆ ละ 7,400 บาท

127,500

- เซ็ทโต๏ะกลางและเก๎าอีน้ งั่ เลํน
ประกอบด๎วย โต๏ะกลาง ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลางไมํน๎อยกวํา 60 ซม.
สูงไมํน๎อยกวํา 46 ซม. เก๎าอีน้ งั่ เลํน
ขนาดไมํน๎อยกวํา 64x45x44 ซม.
จานวน 2 ชุด ๆ ละ บาท 7,000
บาท

14,000

- เก๎าอีส้ านักงาน ขนาดไมํน๎อยกวํา
58x56x103 ซม. มีท๎าวแขน ปรับ
ระดับได๎ จานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500
บาท
- เก๎าอีม้ พี นักพิง ทาจากพลาสติกขึน้
รูป โครงสร๎างทาจากเหล็กโครเมียม
ขนาดไมํน๎อยกวํา 50x53x83 ซม.
จานวน 8 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
- เก๎าอีส้ านักงาน ขนาดไมํน๎อยกวํา
58x59x100-103 ซม. แบบหนัง มี
ท๎าวแขน ปรับระดับสูงต่าได๎ จานวน 5
ตัว ๆ ละ 4,500 บาท

4,500

14,800

12,000

22,500
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- เก๎าอีส้ านักงาน ขนาดไมํน๎อยกวํา
69x71x113-125 ซม. แบบหนัง มี
ท๎าวแขนปรับระดับสูง-ต่าได๎ จานวน 1
ตัว ๆ ละ 6,400 บาท
- เก๎าอีจ้ ดั เลี้ยง แบบหนัง ขาเอ
จานวน 40 ตัว ๆ ละ 1,100 บาท
- เก๎าอีป้ ระชุม แบบบุนวมขาเหล็ก
ขนาดไมํน๎อยกวํา 44x54x88 ซม.
จานวน 30 ตัว ๆ ละ 1,100 บาท
- เก๎าอีส้ ตูล เส๎นผํานศูนย๑กลางไมํน๎อย
กวํา 52 ซม. สูงไมํน๎อยกวํา 41 ซม.
จานวน 6 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท
- เก๎าอีส้ ตูล ขนาดไมํน๎อยกวํา
48x47x44 ซม. จานวน 8 ตัว ๆ ละ
1,700 บาท
- เก๎าอีส้ ตูล ขนาดไมํน๎อยกวํา
91x45x42 ซม. จานวน 4 ตัว ๆ ละ
1,850 บาท
- เก๎าอีป้ ระชุมแบบบุนวมขาเหล็ก
ขนาดไมํน๎อยกวํา 44x54x88 ซม.
จานวน 50 ตัว ๆ ละ 1,100 บาท
- เวทีสาเร็จรูป ขนาดไมํน๎อยกวํา 60x
14 ซม. สูงไมํน๎อยกวํา 60 ซม. บัน
ใดข๎าง 2 ชั้น สูงไมํน๎อยกวํา 60 ซม.
จานวน 48 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท
- รถเข็น 2 ชั้น ขนาดไมํน๎อยกวํา
95x50x95 ซม. จานวน 2 ตัว ๆ ละ
4,400 บาท

2561
6,400

44,000
33,000

10,200

13,600

7,400

55,000

192,000

8,800
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- รถเข็นของสานักงาน เป็นรถเข็น 4
ล๎อ มือจับพับได๎ 370 กก. จานวน 1
คัน
- ชั้นโชว๑ฝาผนัง ขนาดไมํน๎อยกวํา
544x248 ซม. จานวน 4 ชุด ๆ ละ
27,500 บาท
- ชั้นวางของ 4 ชั้น ขนาดไมํน๎อยกวํา
100x30x85 ซม. จานวน 9 ตัว ๆ
ละ 6,400 บาท
- ชั้นวางของพร๎อมถาดพลาสติก
ขนาดไมํน๎อยกวํา 51x35x83 ซม.
จานวน 9 ตัว ๆ ละ 10,200 บาท
- ทีว่ างรองเท๎า 35 ชํอง ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 160x30x85 ซม. จานวน
17 ตู๎ ๆ ละ 6,900 บาท
- มํานปรับแสงชนิดใบกรองแสง
ผ๎ามําน พร๎อมติดตัง้ สาหรับห๎อง
สานักงาน ห๎องผู๎อานวยการ ห๎องสมุด
ห๎องประชุมเล็ก ห๎องประชุมใหญํ
จานวน 1 ชุด
- กระดานไวท๑บอร๑ด จานวน 1 แผํน
- โต๏ะเก๎าอีน้ ักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา (มอก.) จานวน 150
ชุดๆ ละ 1,850 บาท
- โต๏ะเก๎าอีน้ ักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
(มอก.) จานวน 600 ชุดๆ ละ 1,950
บาท
- ชุดโต๏ะนักเรียนพลาสติกพร๎อมเก๎าอี้
พลาสติก 6 ทีน่ งั่ จานวน 20 ชุด ๆ
ละ 7,620 บาท

2561
3,000

110,000

57,600

91,800

117,300

115,100

3,450
277,500

1,170,000

152,400
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2561

- ชุดโซฟาคุณหนูเข๎ามุม (1 ชุด
ประกอบด๎วย 5 ชิ้น) จานวน 2 ชุดๆ
ละ 55,000 บาท
- ชุดปีนสเต็ปเข๎ามุม ขนาดไมํน๎อยกวํา
150x150x60 ซม. จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 48,000 บาท
- อุโมงค๑สีสวย ขนาดไมํน๎อยกวํา
210x70x100 ซม. จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 48,000 บาท
- บอร๑ดเสียบอักษร ขนาดไมํน๎อยกวํา
60x80 ซม. จานวน 2 บอร๑ด ๆ ละ
13,000 บาท

110,000

- รถโดยสาร ขนาดไมํน๎อยกวํา 24 ที่
นัง่ (ดีเซล) แบบธรรมดา (พัดลม)
ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ากวํา 5,193
ซีซี กาลังเครื่องยนต๑สูงสุด 129
กิโลวัตต๑ จานวน 7 คัน ๆ ละ
3,000,000 บาท
- แท๎งน้าขนาด 3,000 ลิตร พร๎อม
ติดตัง้ ขาเหล็ก จานวน 1 ชุด
- เครื่องสูบน้าแบบหอยโขํง ขนาด 2
แรง ไฟ 220 โวลท๑ พร๎อมติดตัง้
จานวน 4 เครื่อง

21,000,000

96,000

96,000

26,000

209,000
44,000
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- ชุดเครื่องเสียงห๎องประชุมสานัก
การศึกษา ประกอบด๎วย เครื่องขยาย
เสียง กาลังขยายไมํน๎อยกวํา 250 วัตต๑
ตูล๎ าโพงชนิดติดผนัง ขนาด 6 นิว้ 1 คูํ
ชุดไมค๑ลอยแบบ 2 ไมค๑ มือถือ ยําน
UHF 1 ชุด ไมโครโฟน พร๎อมสายยาว
ไมํน๎อยกวํา 10 เมตร 2 ชุด ชั้นวาง
เครื่องขยายเสียง ขาไมค๑แบบตัง้ โต๏ะ
พร๎อมคอสวมเป็นแบบคออํอนสามารถ
โค๎งงอได๎ พร๎อมติดตัง้ และเช็คระบบ
จานวน 1 ชุด
- ชุดเครื่องขยายเสียง สาหรับ
ห๎องสมุด พร๎อมติดตัง้ และทดสอบ
ระบบ จานวน 1 ชุด
- ชุดเครื่องขยายเสียง สาหรับ
ห๎องปฏิบัตกิ ารทางภาษาอัจฉริยะ
พร๎อมติดตัง้ จานวน 1 ชุด
ประกอบด๎วย 1. เครื่องผสม
สัญญาณเสียงพร๎อมเครื่องขยายเสียง
กาลังขยายไมํน๎อยกวํา 120 วัตต๑
จานวน 1 เครื่อง 2. ลาโพงประจา
ห๎องเรียน ชนิดติดผนัง แบบสองทาง
จานวน 2 ตัว 3. ไมโครโฟนชนิดไร๎
สาย จานวน 1 ชุด
- เครื่องเสียงห๎องเรียน พร๎อมติดตัง้
และทดสอบระบบ จานวน 6 ชุด ๆ ละ
24,500 บาท
- เครื่องเสียงภาคสนาม พร๎อมติดตัง้
และทดสอบระบบ จานวน 1 ชุด

2561
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55,000

147,000

86,600
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2561

- เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุด
ประกอบด๎วย เครื่องขยายเสียง 1
เครื่อง ลาโพงขนาด 10 นิว้ พร๎อมขา
จานวน 1 คูํ ไมโครโฟนไร๎สาย 1 ชุด
- เครื่องเสียงประชาสัมพันธ๑ จานวน
1 ชุด ประกอบด๎วย เพาเวอร๑แอมป์
กาลังขยายไมํน๎อยกวํา 240 วัตต๑ 2
เครื่อง ไมค๑ประกาศแบบตัง้ โต๏ะ 1 ตัว
และชุดสายลาโพงพร๎อมอุปกรณ๑ตดิ ตัง้
1 ชุด

38,000

- เครื่องชํวยสอนอเนกประสงค๑
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
- เครื่องชํวยสอนสาหรับห๎องเรียน
จานวน 10 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท
- โทรโขํง แบบสะพายไหลํ จานวน
11 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท
- ชุดไมโครโฟน สาหรับห๎องประชุม
ไมโครโฟน 11 ตัว พร๎อมเครื่อง
ควบคุม จานวน 1 ชุด
- เครื่องบันทึกเสียงดิจติ อล
หนํวยความจาไมํน๎อยกวํา 16 GB
จานวน 1 เครื่อง
- ชุดเครื่องเลํน DVD จานวน 12
ชุด ๆ ละ 3,500 บาท
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท
- โทรทัศน๑ แอล อี ดี (LED TV)
ขนาดจอภาพขัน้ ต่า 50 นิว้ พร๎อม
ติดตัง้ จานวน 9 เครื่อง ๆ ละ
27,000 บาท

16,500

66,000

95,000
60,500
56,000

10,000

42,000
48,000
243,000
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- กล๎องถํายภาพนิง่ ระบบดิจติ อล
ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 16 ล๎าน
พิกเซล จานวน 1 ตัว
- กล๎องถํายภาพนิง่ ระบบดิจติ อล
จานวน 1 ตัว ความละเอียดไมํน๎อย
กวํา 18 ล๎านพิกเซล จานวน 2 ตัว ๆ
ละ 19,000 บาท
- เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร๑ ระดับ
XGA ขนาดไมํน๎อยกวํา 2,500 ANSI
Lumens
- เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร๑ ระดับ
XGA ขนาดไมํน๎อยกวํา 3,500 ANSI
Lumens
- เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร๑ ระดับ
XGA ขนาดไมํน๎อยกวํา 3,500 ANSI
Lumens พร๎อมจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร๑ไฟฟูา ขนาดเส๎นทแยงมุมไมํ
น๎อยกวํา 120 นิว้ จานวน 1 ชุด
- กล๎องจุลทรรศน๑ ชนิดตาเดียว
พร๎อมอุปกรณ๑ตอํ เข๎าคอมพิวเตอร๑
กล๎องถํายทอดสัญญาณเข๎า
คอมพิวเตอร๑ผําน USB จานวน 3
กล๎อง ๆ ละ 20,000 บาท
- กล๎องจุลทรรศน๑ ชนิด 2 ตา มี
กาลังขยายไมํน๎อยกวํา 1,000 เทํา
หัวกล๎อง เป็นชนิดกระบอกตาคูํหมุนได๎
รอบ 360 องศา จานวน 2 กล๎อง ๆ
ละ 39,000 บาท

2561
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38,000

24,000

36,000

46,400

60,000

78,000
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2561

- เครื่องชั่ง Digital น้าหนักได๎สูงสุด
400 กรัม อํานคําละเอียด
(Readability) 0.01 กรัม จานวน 1
ตัว
- เตาไฟฟูากลมสีดา บริเวณทีม่ คี วาม
ร๎อนทาด๎วยเหล็กกล๎าไร๎สนิม มีปมุ
ควบคุมความร๎อนทีส่ ามารถปรับระดับ
ได๎ถงึ ระดับไฟฟูา 220V จานวน 1 ตัว
- แบบจาลองอะตอม 30MMS003
Organic Molecular จานวน 1 ชุด
- แวนเดอร๑กราฟ จานวน 2 ชุด ๆ ละ
17,500 บาท
- หุนํ จาลองโครงกระดูก จานวน 1 ชุด

17,500

- แบบจาลองแสดงระบบขับถําย
พร๎อมไฟ จานวน 1 ชุด
- จักรยานเปลี่ยนรูปพลังงาน จานวน
1 ชุด
- ฮอทเพลท 7 x 7 นิว้ จานวน 1 ชุด

14,500

- Spectum Experiment Set
จานวน 1 ชุด
- แผํนชาร๑ดแบบนูน แสดงระบบ
สืบพันธุ๑ของมนุษย๑ จานวน 1 ชุด
- แผํนชาร๑ดแบบนูน แสดง
สํวนประกอบของพืช จานวน 1 ชุด
- หุนํ จาลองรํางกายอวัยวะมนุษย๑
จานวน 1 ชุด
- แรงและเครื่องผํอนแรง จานวน 1
ชุด

7,000

6,800
35,000
16,000

54,000
15,000
5,800
12,000
12,300
14,000
13,900
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- หุนํ จาลองระบบรํางกาย แสดง
อวัยวะภายใน และแสดงเพศหญิงชาย
ของมนุษย๑ ขนาดไมํน๎อยกวํา 85 ซม.
ถอดประกอบได๎ 41 ชิ้น จานวน 2
ตัว ๆ ละ 14,200 บาท
- เครื่องตัดแตํงพุมํ ไม๎ ขนาดไมํน๎อย
กวํา 29.5 นิว้ จานวน 1 เครื่อง
- เตาอบ 2 ถาดเหล็ก จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท
- ตูแ๎ ชํอาหาร ขนาดไมํน๎อยกวํา 32
คิวบิกฟุต เป็นตูแ๎ บบ 4 ประตู ทา
ด๎วยสแตนเลส หนาไมํน๎อยกวําเบอร๑
24 จานวน 2 ตู๎ ๆ ละ 49,000 บาท
- เครื่องทาน้าเย็นชนิด 5 หัวก๏อก
ขนาดไมํน๎อยกวํา 108 x 46 x 115
ซม. พร๎อมติดตัง้ จานวน 16 เครื่อง ๆ
ละ 28,000 บาท
- เครื่องป๓ม๊ ลม โรตารี่ ขนาดไมํน๎อย
กวํา 3 แรงม๎า ความจุถงั ไมํน๎อยกวํา
50 ลิตร ใช๎ไฟฟูา 220 โวลท๑ จานวน
1 ตัว
- มาริมบา พร๎อมเฟรมภาคสนาม
จานวน 1 เครื่อง
- ไวบราโฟน พร๎อมเฟรมภาคสนาม
จานวน 1 เครื่อง
- กล๏อคเคนสปิลล๑ พร๎อมเฟรม
ภาคสนาม จานวน 1 เครื่อง
- กลอง สแนร๑ดรัม มาร๑ชชิ่ง จานวน 2
ชุด ๆ ละ 107,000 บาท

2561
28,400

17,600
72,000
98,000

448,000

9,800

406,600
428,000
198,000
214,000
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- กลอง เทเนอร๑ดรัม มาร๑ชชิ่ง
6"8"10"12"13" จานวน 3 ชุด ๆ ละ
91,000 บาท
- กลอง เบสดรัม มาร๑ชชิ่ง 14 นิว้
จานวน 1 ชุด
- ขาตัง้ กลองสแนร๑ จานวน 6 ชุด ๆ
ละ 10,700 บาท
- ขาตัง้ กลองเทเนอร๑ จานวน 5 ชุด ๆ
ละ 12,400 บาท
- กลํองกลองเทเนอร๑ ขนาด
6"8"10"12"13" จานวน 3
กลํอง ๆ ละ 11,800 บาท
- กลํองกลองเทเนอร๑ ขนาด
6"8"10"12"13"14" จานวน 2
กลํอง ๆ ละ 14,000 บาท
- กลํองกลองสแนร๑ ขนาด 14"
จานวน 6 กลํอง ๆ ละ 8,100 บาท
- กลํองกลองเบสดรัม ขนาด
14"16"18"20"22"24" จานวน 1
ชุด
- ตูแ๎ อมป์ กีตาร๑ จานวน 2 ตู๎ ๆ ละ
53,500 บาท
- ตูแ๎ อมป์ เบส พร๎อมหัวเทิรน๑ จานวน
1 ชุด
- ตูแ๎ อมป์ คียบ๑ อดร๑ จานวน 1 ตู๎
- คียบ๑ อร๑ด ซินธิไซเซอร๑ (Kronos)
จานวน 1 เครื่อง
- เปียโน ไฟฟูา จานวน 1 เครื่อง
- กีตาร๑ ไฟฟูา (american standard
strat MN) จานวน 1 ตัว

2561
273,000

63,000
64,200
62,000
35,400

28,000

48,600
61,000

107,000
80,300
32,100
96,300
160,600
74,900
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2561

- กีตาร๑เบส 5 สาย จานวน 1 ตัว

64,200

- กลองชุด 6 ใบ พร๎อม hardware
เก๎าอี้ และชุดฉาบ จานวน 1 ชุด
- กระเดือ่ ง คูํ จานวน 1 ชุด

192,600

- ตูล๎ าโพง กลาง-แหลม จานวน 4
ตู๎ ๆ ละ 72,760 บาท
- ตูล๎ าโพง ซับเบส จานวน 4 ตู๎ ๆ ละ
73,000 บาท
- ดิจติ อล มิกเซอร๑ 40 ชํอง พร๎อม
กลํองเก็บ และแรคถาดสนาม จานวน
1 เครื่อง
- ครอสโอเวอร๑ 3 ทาง พร๎อมสาย
สัญญาณ จานวน 1 เครื่อง
- อีควอไรเซอร๑ 31ชํอง พร๎อม
สายสัญญาณ จานวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟน สาหรับกลองชุด จานวน
1 ชุด
- ไมโครโฟน ไร๎สายคูํ จานวน 1 ชุด

291,040

- ไมโครโฟน ใช๎สาย จานวน 6 ชุด ๆ
ละ 16,100 บาท
- ขาไมค๑โครโฟน จานวน 10 ชุด ๆ
ละ 5,900 บาท
- สายมัลติคอร๑ 20 ชํอง จานวน 1
ชุด
- สายสัญญาณ /หัวแจ๏ค จานวน
1 ชุด
- เมโทรนอม จานวน 1 เครื่อง

96,600

- ลาโพง ซ๎อมภาคสนาม จานวน 1 ตู๎

64,200

- ด๎ามธง อลูมเิ นียม ยาว 175 ซม
จานวน 30 ด๎าม ๆ ละ 1,100 บาท

33,000

12,400

292,000
209,000

37,500
48,200
48,200
58,900

59,000
25,700
85,600
10,700
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- ถุงมือ คัลเลอร๑การ๑ด จานวน 20
คูํ ๆ ละ 1,700 บาท
- ปืนไรเฟิล (Fiber) 39" จานวน 10
กระบอก ๆ ละ 5,900 บาท
- บีแฟลต ทรัมเป็ต ขนาดทํอกว๎างไมํ
น๎อยกวํา 11.65 มิลลิเมตร ขนาด
กว๎างปากลาโพงไมํน๎อยกวํา 123
มิลลิเมตร จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
49,000 บาท
- บาริโทน มาร๑ชชิ่ง ขนาดทํอลมกว๎าง
ไมํน๎อยกวํา 14.5 มิลลิเมตร
เส๎นผําศูนย๑กลางปากลาโพงไมํน๎อยกวํา
254 มิลลิเมตร จานวน 8 เครื่อง ๆ
ละ 128,500 บาท
- ทูบา มาร๑ชชิ่ง ระดับเสียง BBb
ขนาดทํอลมกว๎างไมํน๎อยกวํา 18.5
มิลลิเมตร เส๎นผําศูนย๑กลางปากลาโพง
ไมํน๎อยกวํา 443 มิลลิเมตร จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 286,000 บาท
- เมลโลโฟนมาร๑ชชิ่ง คีย๑ F ทํอลม
ขนาดไมํน๎อยกวํา 11.73 มิลลิเมตร
YMP เส๎นผําศูนย๑กาลางปากลาโพง
ขนาดไมํน๎อยกวํา 268.5 มิลลิเมตร
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 107,500
บาท
- กลองใหญํมาร๑ชชิ่ง 16 นิว้ พร๎อม
ชุดสะพายและไม๎ตี พร๎อมกลํอง
พลาสติกสาหรับเดินทาง และขาตัง้
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 82,000 บาท

2561
34,000
59,000
196,000

1,028,000

572,000

215,000

82,000
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- กลองใหญํมาร๑ชชิ่ง 18 นิว้ พร๎อม
ชุดสะพายและไม๎ตี พร๎อมกลํอง
พลาสติกสาหรับเดินทางและขาตัง้
จานวน 1ชุด ๆ ละ 84,000 บาท
- กลองใหญํมาร๑ชชิ่ง 20 นิว้ พร๎อม
ชุดสะพายและไม๎ตี พร๎อมกลํอง
พลาสติกสาหรับเดินทาง และขาตัง้
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 86,100 บาท
- กลองใหญํมาร๑ชชิ่ง 22 นิว้ พร๎อม
ชุดสะพายและไม๎ตี พร๎อมกลํอง
พลาสติกสาหรับเดินทาง และขาตัง้
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 88,200 บาท
- กลองใหญํมาร๑ชชิ่ง 24 นิว้ พร๎อม
ชุดสะพายและไม๎ตี พร๎อมกลํอง
พลาสติกสาหรับเดินทางและขาตัง้
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 90,300 บาท
- กลองสแนร๑มาร๑ชชิ่ง 14 นิว้ พร๎อม
กลํองพลาสติกสาหรับการเดินทาง ชุด
สะพายและไม๎ตแี ละขาตัง้ จานวน 4
ชุด ๆ ละ 99,800 บาท
- กลองมาร๑ชชิ่งควิ้นทอม
6"8"10"12"13" พร๎อมกลํอง
พลาสติกสาหรับการเดินทาง ชุด
สะพาย ไม๎ตี และขาตัง้ จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 126,000 บาท
- ลาโพงซ๎อมภาคสนาม สาหรับซ๎อม
ภาคสนาม จานวน 1 ตู๎ ๆ ละ
63,000 บาท

2561
84,000

86,100

88,200

90,300

399,200

252,000

63,000
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2561

- กลองควอททอม ตัวกลองเป็นไม๎
Maple ประกอบด๎วย กลอง 5 ใบ
ขนาด 6 x 6.5 นิว้ หนา 8 ชั้น หนา
6 ชั้น, 10 x 9.5 นิว้ หนา 6 ชั้น,
12 x 11 นิว้ หนา 6 ชั้น , 13 x
11.5 นิว้ หนา 6 ชั้น จานวน 1 ชุด

94,000

- กลองสแนร๑ เส๎นผําศูนย๑กลางไมํ
น๎อยกวํา 14 นิว้ ตัวกลองไม๎ Maple
หนา 6 ชั้น/สูง 12 นิว้ , ขอบกลอง
Aluminum High Tension หมุดยึด
กลอง 12 หลัก จานวน 1 ชุด
- เมลโลโฟน ตัวเครื่องทองเหลืองชุบ
เงิน ปากลาโพงขนาดไมํน๎อยกวํา
268.5 มม. ทํอ 11.73 มม. ลูกสูบ 3
Piston Valves จานวน 3 ตัว ๆ ละ
99,000 บาท
- บาริโทน ตัวเครื่องทองเหลือง ชุบ
เงินปากลาโพงขนาดไมํน๎อยกวํา 254
มม. ทํอลมขนาดไมํน๎อยกวํา 14.50
มม. ลูกสูบ 3 Piston Valves จานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 118,000 บาท
ยูโฟเนียม ตัวเครื่องทองเหลือง ชุบเงิน
ปากลาโพงขนาดไมํน๎อยกวํา 280
มม. ทํอลมขนาดไมํน๎อยกวํา 14.50
มม. ลูกสูบ 3 Piston Valves ทํอลม
เปลี่ยนสาหรับนัง่ บรรเลง จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 120,000 บาท

76,000

- ทูบา ตัวเครื่องทองเหลืองชุบเงินปาก
ลาโพงขนาดไมํนอ๎ ยกวํา 366 มม. ทํอลม
ขนาดไมํนอ๎ ยกวํา 16.80 มม. ลูกสูบ 3
Piston Valves จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
210,000 บาท

297,000

354,000

360,000

420,000
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- กลองเบส เส๎นผําศูนย๑กลาง 16 นิว้
ตัวกลองไม๎ Maple หนา 7 ชั้น กว๎าง
14 นิว้ ขอบกลอง ไม๎ Maple หนา
10 ชั้น หมุดยึดกลอง Alminum
Dic-cast 8 หลัก จานวน 1 ใบ
- กลองเบส เส๎นผําศูนย๑กลาง 18 นิว้
ตัวกลองไม๎ Maple หนา 7 ชั้น กว๎าง
14 นิว้ ขอบกลอง ไม๎ Maple หนา
10 ชั้น หมุดยึดกลอง Alminum
Dic-cast 8 หลัก จานวน 1 ใบ
- ทรอมโบน ตัวเครื่อง ทองเหลือง
เคลือบแลกเกอร๑ ปากลาโพง
ทองเหลืองชินด Gold, Brass 204.4
มม. ทํอลม 12.70 - 13.34 มม.
ทํอสไลด๑ดา๎ นนอกและด๎านใน Nickel
Silve จานวน 5 ตัว ๆ ละ 85,000
บาท
- คลาริเน็ท ตัวเครื่อง Grenadilla คีย๑
silver - plated nickel
Silver/Bochm 17 คีย๑ 6 Rings
Barrcl 65 มม. จานวน 5 ตัวๆ ละ
60,000 บาท
- ทรัมเบ็ท ตัวเครื่องทองเหลืองชนิด
Yellow Brass ชุบเงิน , ปากลาโพง
ทองเหลืองชนิด Gold Brass 123
มม. ทํอลม 11.65 มม. ลูกสูบ 3
Piston Valves จานวน 5 ตัว ๆ ละ
44,000 บาท

2561
57,000

59,000

255,000

300,000

220,000
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- เทเนอร๑แซกโซโฟน ตัวเครื่อง
ทองเหลือง เคลือบแลคเกอร๑ คีย๑
Front F ปุมุ กด พลาสติกสีขาวพร๎อมที่
รองนิว้ โปูงปรับระดับได๎ จานวน 2
ตัว ๆ ละ 72,000 บาท
- อัลโตแซกโซโฟน ตัวเครื่อง
ทองเหลืองเคลือบแลกเกอร๑ คีย๑ Front
F ปุมุ กด พลาสติกสีขาวพร๎อมทีร่ อง
นิว้ โปูงปรับระดับได๎ จานวน 2 ตัว ๆ
ละ 55,000 บาท
- ปิคโคโล ตัวเครื่อง ABS resin คีย๑ /
ปากเปุา Nickel silver (Silver plated) จานวน 1 ตัว
- ฟลุท ตัวเครื่อง Nickel Silver คีย๑
Nickel Silver (Silver plated)
French style/offset G/E
Machanism ปากเปุา CY Cut /
Nicket Silver จานวน 2 ตัว ๆ ละ
30,000 บาท

2561
144,000

110,000

43,000

60,000

ชุดนาฏศิลป์ จานวน 1 ชุด ๆ ละ
50,000 บาท
- กีตา๎ ร๑ไฟฟูา จานวน 2 ตัว ๆ ละ
10,000 บาท
- กีตา๎ ร๑เบส จานวน 1 ตัว

50,000

- เปียโนไฟฟูา จานวน 1 ตัว

20,000

- กลองชุด จานวน 1 ชุด

20,000

- ตูแ๎ อมป์กตี า๎ ร๑ จานวน 1 ชุด

10,000

- ตูแ๎ อมป์กตี า๎ ร๑เบส จานวน 1 ชุด

10,000

- ตูแ๎ อมป์เปียโนไฟฟูา จานวน 1 ชุด

15,000

20,000
15,000

225

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

- กลองพาเหรด ขนาดไมํน๎อยกวํา 12
นิว้ จานวน 2 ใบ ๆ ละ 1,700 บาท

3,400

- กลองทอมบ๎าไฟเบอร๑ จานวน 1 ชุด
- ทรัมรินไม๎ 2 ชั้น ขนาดไมํน๎อยกวํา
9 นิว้ จานวน 3 อัน ๆ ละ 200 บาท
- กลองยาว จานวน 1 ชุด
ประกอบด๎วย กลองยาว ขนาด 8 นิว้
จานวน 6 ลูก กลองยาว ขนาด 9 นิว้
จานวน 3 ลูก
- ชุดโกว๑บาส แปูนอคิลิก 48 นิว้
พร๎อมหํวงและตาขําย เคลื่อนย๎ายได๎
จานวน 3 ชุด ๆ ละ 22,300 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร๑ สาหรับงาน
สานักงาน * (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19
นิว้ ) พร๎อมเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด
800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับคอมพิวเตอร๑
และเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุก๏ แบบ
สิทธิการ ใช๎งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ทีม่ ลี ิขสิทธิ์ถกู ต๎องตาม
กฏหมาย พร๎อมติดตัง้ จานวน 14
ชุด ๆ ละ 22,600 บาท

7,300

- เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุก๏ สาหรับ
งานสานักงาน และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ และเครื่องคอมพิวเตอร๑
โน๎ตบุก๏ แบบสิทธิการใช๎งานประเภท
ติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM) ทีม่ ลี ิขสิทธิ์
ถูกต๎องตามกฎหมาย จานวน 3
เครื่องๆ 19,800 บาท

600
13,800

66,900

316,400

59,400
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- เครื่องพิมพ๑ Multifunction แบบ
หมึกฉีด (lnkjet) จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 7,900 บาท
- เครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 4 เครื่อง เป็น
เงิน 7,700 บาท
- ระบบกล๎องวงจรปิดชนิดไอพีพร๎อม
สํงสัญญาณภาพไร๎สายทางไกล พร๎อม
ติดตัง้ จานวน 1 ระบบ
- ระบบคอมพิวเตอร๑ ห๎องปฏิบัตกิ าร
ทางภาษาอัจฉริยะ จานวน 1 ระบบ
- ระบบการจัดการคลังข๎อสอบและ
ระบบจัดการทดสอบออนไลน๑ จานวน
1 ระบบ
- ปรับปรุงระบบโครงขํายภายใน
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี )
จานวน 1 ระบบ
- โต๏ะหมูบํ ูชา จานวน 2 ชุด ๆ ละ
16,000 บาท

2561
15,800

30,800

800,000

2,857,700
700,000

230,800

32,000
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2 เสริมสร๎างประสิทธิภาพการจัด 1. เพื่อให๎ห๎องสนับสนุนการจัด
การศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู๎ มีวัสดุ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
ครุภัณฑ๑ที่เพียงพออยูํในสภาพ
ใช๎การได๎ดี ถูกสุขลักษณะ
สะอาดสวยงาม 2. เพื่อ
เสริมสร๎างประสิทธภาพในการ
จัดการศึกษาให๎บรรลุตาม
เปูาหมายในการยกระดับ
คุณภาพรักษามาตรฐานและ
พัฒนาสูํความเป็นเลิศตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา

เชิงปริมาณ 1.ห๎องเรียน ห๎อง
พิเศษ และครูผู๎สอนไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 90 ได๎รับวัสดุ ครุภัณฑ๑
ตามความจาเป็นที่ต๎องใช๎ในการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตํางๆ เชิง
คุณภาพ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ยอมรับของ
ผู๎ปกครองและชุมชน

2,907,900

2,907,900

2,907,900

2,907,900 โรงเรียนมีประสิทธภาพ โรงเรียนเทศบาล 1
ในการจัดการศึกษาให๎
บรรลุตามเปูาหมายใน
การยกระดับคุณภาพ
รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสูํความเป็นเลิศ
ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา

3 พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการ
1. เพื่อพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อ
เรียนรู๎ (เงินรายได๎สถานศึกษา) การเรียนรู๎ โดยการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบสายนาสัญญาณ
ใยแก๎วนาแสงติดตั้งระบบ
เครือขํายใช๎สายและไร๎สาย 2.
เพื่อพัฒนาและบริหารระบบ
เครือขําย พัฒนาบริการ
อินเทอร๑เน็ตเพื่อการเรียนรู๎ 3.
เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร๑
ระดับองค๑กร

เชิงปริมาณ ร๎อยละ90 ของ
ผู๎รับบริการเชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีระบบเครือขําย
เพื่อการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

1,083,000

1,083,000

1,083,000

1,083,000 โรงเรียนมีระบบไอซีที โรงเรียนเทศบาล 1
ได๎จัดการเรียนรู๎ โดย
การปรับปรุงซํอมแซม
ระบบสายนาสัญญาณ
ใยแก๎วนาแสงติดตั้ง
ระบบเครือขํายใช๎สาย
และไร๎สายและสามารถ
ใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
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4 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนวัดผล
ประเมินผล
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ผํานเว็บไซต๑ 2.เพื่อให๎
สถานศึกษามีระบบการจัดการ
ข๎อมูลสารสนเทศทะเบียน
วัดผลและประเมินผลอยํางมี
คุณภาพ

เชิงปริมาณ ร๎อยละ90 ของ
ผู๎รับบริการเชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีระบบการจัดการ
ข๎อมูลสารสนเทศทะเบียน
วัดผลและประเมินผลอยํางมี
คุณภาพ

40,000

40,000

40,000

40,000 สถานศึกษามีระบบการ โรงเรียนเทศบาล 1
จัดการข๎อมูล
สารสนเทศทะเบียน
วัดผลและประเมินผล
อยํางมีคุณภาพ

5 จัดหาสื่อสิ่งพิมพ๑เพื่อสํงเสริม
การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ๑
วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ๑สาหรับ
ห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียนให๎เพียงพอและมี
คุณภาพ

นักเรียนทุกคนได๎ศึกษาหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่มี
หนังสือพิมพ๑ วารสารและ
สิ่งพิมพ๑ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

30,000

30,000

30,000

30,000 ๑. โรงเรียนมี
โรงเรียนเทศบาล 3
หนังสือพิมพ๑ วารสาร
และ สื่อสิ่งพิมพ๑สาหรับ
ห๎องสมุดและแหลํง
เรียนรู๎ในโรงเรียนอยําง
เพียงพอและมีคุณภาพ

6 พัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎สาหรับ
เด็กปฐมวัย
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาและจัดหาสื่อการ ๑. ครูผู๎สอนปฐมวัย และ
เรียนการสอน ให๎เอื้อตํอการจัด นักเรียน มีการจัดการเรียนการ
กระบวนการเรียนการสอน ๒. สอนทีม่ ีสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อให๎ครูมีสื่อการสอนที่
ทันสมัยใช๎ในการสอน และ
สํงเสริมครูผู๎สอนผลิตสื่อการ
สอนใช๎เอง

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. ครูผู๎สอนมี
นวัตกรรม สื่อการสอน
ที่ทันสมัย ชํวยสํงเสริม
พัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน ๒. โรงเรียนมี
นวัตกรรม สื่อการสอน
อยํางเพียงพอ
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7 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อจัดซื้อ จัดทา สื่อนวัตกรรม และอุปกรณ๑การ
เรียนการสอน ๒. เพื่อสํงเสริม
การใช๎สื่อ-นวัตกรรมทางการ
เรียนการสอนให๎เพียงพอและ
เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํผู๎เรียน

ครู ในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต๎น ได๎
จัดซื้อ จัดทาสื่อ-นวัตกรรมที่
ทันสมัยและเหมาะกับการเรียน
การสอน

180,000

180,000

180,000

180,000 ๑. ครูมีสื่อ-นวัตกรรม โรงเรียนเทศบาล 3
ใช๎อยํางเพียงพอ ๒. ครู
สามารถสร๎างและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษาได๎ ๓.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น

8 เสียงตามสายภายในโรงเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ๑
สาหรับการปรับปรุงระบบการ
กระจายเสียง ประชาสัมพันธ๑
และจัดรายการเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน ๒. เพื่อให๎
บุคลากรของโรงเรียนรับทราบ
ขําวสารภายในโรงเรียนได๎
ถูกต๎องและชัดเจน

นักเรียน และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีระบบการกระจาย
เสียงที่มีคุณภาพ รับทราบ
ข๎อมูลขําวได๎ชัดเจน ถูกต๎อง

40,000

40,000

40,000

40,000 ๑. โรงเรียนมีอุปกรณ๑ โรงเรียนเทศบาล 3
สาหรับการปรับปรุง
ระบบเสียง การ
ประชาสัมพันธ๑และจัด
รายการเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน ๒.
บุคลากรของโรงเรียน
รับทราบขําวสารภายใน
โรงเรียนได๎ถูกต๎องและ
ชัดเจน

9 พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือขําย (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่มีความถูกต๎อง
และทันสมัย ๒. เพื่อให๎
โรงเรียนมีระบบเครือขํายที่มี
ประสิทธิภาพ

นักเรียนและบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนสามารถใช๎ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย ระบบ
เครือขํายที่มีประสิทธิภาพ

100,000

100,000

100,000
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100,000 ๑. โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่มีความ
ถูกต๎องและทันสมัย ๒.
โรงเรียนมีระบบ
เครือขํายที่มี
ประสิทธิภาพ
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10 พัฒนากระบวนการจัดการ
๑. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ใน
เรียนรู๎และคุณภาพผู๎เรียน (เงิน การสํงเสริมกิจกรรมการเรียน
รายได๎สถานศึกษา)
การสอน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนชั้นอนุบาล –
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได๎รับวัสดุ
อุปกรณ๑ในการสํงเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนอยํางเพียงพอ

80,000

80,000

80,000

80,000 มีวัสดุ อุปกรณ๑ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยํางเพียงพอ

11 เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการ ๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ๑ให๎มี มีวัสดุเพียงพอในการปฏิบัติงาน
จัดการศึกษา
เพียงพอตํอความต๎องการของ และเกิดคุณภาพในการจัดการ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
นักเรียน ๒. เพื่อเพิ่ม
เรียนรู๎
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และเอื้อตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน

90,000

90,000

90,000

90,000 ๑. มีวัสดุเพียงพอตํอ โรงเรียนเทศบาล 3
การปฏิบัติงาน ๒.
ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

12 พัฒนางานโภชนาการ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

80,000

80,000

80,000

80,000 มีวัสดุงานบ๎านงานครัว โรงเรียนเทศบาล 3
ที่มีคุณภาพ เพียงพอ
สาหรับการใช๎งาน

๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงาน
ครัว ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
ตํองานโภชนาการ

ได๎รับวัสดุงานบ๎านงานครัวที่มี
เพียงพอสาหรับการใช๎งาน
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โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

13 นาฏศิลป์ นาฏยลีลา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อจัดซื้อ จัดหา เครื่องแตํง
กาย สาหรับการแสดงนาฏศิลป์
๒. เพื่อให๎เกิดสุนทรียภาพด๎าน
นาฏศิลป์ ๓. เพื่อให๎เป็นสื่อการ
เรียนการสอนวิชานาฏศิลป์

เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน
๑,๐๗๙ คน เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีเสื้อผ๎าเครื่องประดับ
ที่สวยงาม สวมใสํสาหรับการ
แสดงนาฏศิลป์ สูํสายตา
สาธารณชน

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. มีสื่อ เครื่องแตํงกาย โรงเรียนเทศบาล 3
นาฏศิลป์ เพื่อการ
เรียนรู๎ ๒. มีเครื่องแตํง
กายเพื่อการแสดง
เผยแพรํนาฏศิลป์ไทย
๓. เกิดสุนทรียภาพด๎าน
นาฏศิลป์ไทย ๔. ผู๎เรียน
เห็นคุณคํา เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจ ตํอ
เครื่องแตํงกายนาฏศิลป์
ไทย ๕. ผู๎ชมการแสดง
นาฏศิลป์พึงพอใจตํอ
การแตํงกาย การแสดง
นาฏศิลป์

14 พัฒนาเว็บไซต๑และระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร๑เพื่อ การ
จัดการเรียนรู๎
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อจัดทาและพัฒนาเว็บไซต๑
โรงเรียนสาหรับเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสาร และกิจกรรมของ
โรงเรียน
๒. เพื่อติดตั้งระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร๑ที่มีประสิทธิภาพ
ภายในโรงเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีเว็บไซต๑โรงเรียน
เพื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล
ขําวสาร และกิจกรรมของ
โรงเรียน
๒. ติดตั้งระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร๑ที่มีประสิทธิภาพ
ภายในโรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. มีการจัดทาและ
โรงเรียนเทศบาล 4
พัฒนาเว็บไซต๑โรงเรียน
สาหรับเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสาร และกิจกรรม
ของโรงเรียน
๒. มีระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร๑ที่มี
ประสิทธิภาพภายใน
โรงเรียน
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

15 ซํอมแซมครุภัณฑ๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อปรับปรุง ซํอมแซม
ครุภัณฑ๑ ๒. เพื่อให๎โรงเรียน
สามารถให๎บริการ ด๎านอาคาร
สถานที่ชุมชนหรือหนํวยงาน
ภายนอก

เชิงปริมาณ ครุภัณฑ๑ของ
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ มีครุภัณฑ๑ของ
โรงเรียนพร๎อมใช๎งาน

100,000

100,000

100,000

100,000 ๑. โรงเรียนมีครุภัณฑ๑ โรงเรียนเทศบาล 4
ที่พร๎อมใช๎งาน
๒. โรงเรียนสามารถ
ให๎บริการแกํชุมชนและ
หนํวยงานภายนอก

16 พัฒนาระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร๑
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อปรับปรุง ซํอมแซมระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร๑
2. เพื่อให๎โรงเรียนมีระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร๑ที่ทันสมัย
และสะดวก รวดเร็ว ในการใช๎
งาน

เชิงปริมาณ พัฒนาระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร๑ ทั้งสํวน
อนุบาลและสํวนประถม เชิง
คุณภาพ มีระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร๑ที่ทันสมัย และ
สะดวก รวดเร็ว

120,000

120,000

120,000

120,000 โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร๑ที่ทันสมัย
และสะดวก รวดเร็ว

17 เสริมสร๎างประสิทธิภาพการจัด 1. สารวจความต๎องการใช๎วสั ดุ
โรงเรียนมีวัสดุที่สามารถบริหาร
ประเภทตํ
า
งๆ
ในการจั
ด
การศึ
ก
ษา
การศึกษา
จัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ จัดซื้อวัสดุประเภทตํางๆ ให๎
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

543,000

543,000

543,000

543,000 โรงเรียนมีวัสดุและ
โรงเรียนเทศบาล 5
ระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตํอการจัดการเรียนการ
สอน

18 จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

500,000

500,000

500,000

500,000 ๑. บุคลากรมีวัสดุ
ครุภัณฑ๑ใช๎อยําง
เพียงพอ และตรงกับ
ความต๎องการ ๒. การ
ดาเนินงานตํางๆของ
โรงเรียนเป็นไปอยําง
คลํองตัว และมี
ประสิทธิภาพ

เพือ่ ใช๎ในการจัดการศึกษา
3. เพือ่ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให๎มีประสิทธิภาพตํอการ
จัดการเรียนการสอน

๑. เพื่อสารวจความต๎องการ
และวางแผนการจัดซื้อ จัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ๑อยํางมี
ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อจัดซื้อ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ๑ให๎ตรงกับ
ความต๎องการ และเพียงพอตํอ
การบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
๑.ร๎อยละ ๙๐ บุคลากรมีพึง
พอใจตํอการดาเนินโครงการ
เชิงคุณภาพ
๒. มีวัสดุ ครุภัณฑ๑อยําง
เพียงพอตํอการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน
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โรงเรียนเทศบาล 5

โรงเรียนเทศบาล 6

5.5 กลยุทธ๑การพัฒนาสภาพแวดล๎อม และอาคารสถานที่
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

1 กํอสร๎างทาหลังคาคลุมลาน
เพื่อให๎นักเรียนมีสถานที่ในการ
อเนกประสงค๑ โรงเรียนเทศบาล จัดกิจกรรมตําง ๆ เชํน กิจกรรม
1
เข๎าแถวตอนเช๎และหลังเลิกเรียน
เป็นที่นั่งพักผํอน นั่ง
รับประทานอาหาร จัดกิจกรรม
โครงการตําง ๆ และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กํอสร๎างทาหลังคาคลุมบริเวณ
ลานอเนกประสงค๑ระหวําง
อาคารเรียน 1,2,3 และ 4
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

2561
8,745,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
-

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

-

-

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนมีสถานที่ใน
ฝุายกิจการ
การจัดกิจกรรมตําง ๆ โรงเรียน/โรงเรียน
เชํน กิจกรรมเข๎าแถว เทศบาล 1
ตอนเช๎าและหลังเลิก
เรียน เป็นที่นั่งพักผํอน
นั่งรับประทานอาหาร
จัดกิจกรรมโครงการ
ตําง ๆ และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

2 ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลํน
อนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3

เพื่อให๎พื้นสนามเด็กเลํนมีสภาพ สนามพื้นยางเทียมสนามเด็กเลํน
พร๎อมใช๎งานและปลอดภัย
อนุบาล ขนาดความกว๎าง 17
เมตร ความยาว 15 เมตร
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

796,000

-

-

- พื้นสนามเด็กเลํน
ฝุายกิจการ
อนุบาลมีสภาพพร๎อมใช๎ โรงเรียน/โรงเรียน
งานและปลอดภัย
เทศบาล 3

3 ปรับปรุงโรงครัว โรงเรียน
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณา
นุสรณ๑)

เพื่อให๎สถานที่ประกอบอาหาร ติดตั้งระบบดูดควัน จานวน 2
ถูกสุขลักษณะและได๎มาตรฐาน ชุด และปรับปรุงสถานที่
ประกอบอาหาร รายละเอียด
ตามรูปแบบที่เทศบาลกาหนด

121,000

-

-

- สถานที่ประกอบอาหาร ฝุายกิจการ
ถูกสุขลักษณะและได๎ โรงเรียน/โรงเรียน
มาตรฐาน
เทศบาล 3
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

4 ติดตั้งประตูเหล็กม๎วนปิดทาง
เชื่อมอาคาร โรงเรียนเทศบาล
3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ๑)

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปูองกันทรัพย๑สินทางราชการ ติดตั้งประตูม๎วนปิดทางเชื่อม
อาคารระหวํางอาคารเรียน 1
กับอาคารเรียน 2 ชั้น 2 และ 3
จานวน 2 ชํอง และระหวําง
อาคาร 1 กับอาคาร 5 ชั้น 3
จานวน 2 ชํอง รายละเอียด
ตามรูปแบบที่เทศบาลกาหนด

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

97,000

-

-

- ทรัพย๑สินของทาง
ฝุายกิจการ
ราชการมีความปลอดภัย โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 3

5 ติดตั้งหน๎าตํางกระจกบานเลื่อน เพื่อปูองกันทรัพย๑สินทางราชการ
ปิดชํองลมทางเชื่อมอาคาร
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภน
พิทยาคุณานุสรณ๑)

ติดตั้งหน๎าตํางกระจกบานเลื่อน
ปิดทางเชื่อมระหวํางอาคาร 1
กับอาคาร 2 ชั้น 2 และชั้น 3
จานวน 4 ชํอง รายละเอียด
ตามรูปแบบที่เทศบาลกาหนด

44,000

-

-

- ทรัพย๑สินของทาง
ฝุายกิจการ
ราชการมีความปลอดภัย โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 3

6 ปรับปรุงพื้นสนามระหวํางศาลา เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการ
อเนกประสงค๑กับเรือนพัก
สอนพลศึกษา เป็นสนาม
ผู๎ปกครอง โรงเรียนเทศบาล3 ฝึกซ๎อมกีฬา ลานออกกาลังกาย
และนักเรียนใช๎เข๎าแถวจัด
กิจกรรมในตอนเช๎า

พื้นสนามทาสีพื้นอะคริลิคขนาก
ว๎าง 21.5 ม.ความยาว 33 ม.
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

489,000

-

-

- โรงเรียนมีสนามกีฬา
สานักการศึกษา
สาหรับจัดการเรียนการ
ฝุาย
สอนพลศึกษามีนาม
กิจการโรงเรียน
สาหรับฝึกซ๎อมกีฬาและ ,ร.ร.ท.3
เป็นลานจัดกิจกรรมใน
ตอนเช๎า

7 ปรับปรุงห๎องน้าอนุบาลอาคาร
เรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

ปูกระเบื้อง เปลี่ยนสุขภัณฑ๑
ซํอมระบบประปา ระบบน้าทิ้ง
เปลี่ยนบานประตู รายละเอียด
ตามรูปแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000

-

-

- มีห๎องน้าอนุบาลที่ถูก
สุขลักษณะ

เพื่อปรับปรุงห๎องน้าอนุบาล
อาคารเรียน 4
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ฝุายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

8 ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟูา
โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดคลองเรียน)

1. เพื่อแก๎ไขป๓ญหาระบบไฟฟูา
ในโรงเรียนขัดข๎องและลัดวงจร
2. เพื่อปูองกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับเครื่องใช๎ไฟฟูา
ในสานักงาน และในห๎องเรียน
3. เพื่อเป็นการปูองกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
ครู และผู๎ปกครอง จาก
กระแสไฟฟูารั่ว

เชิงปริมาณ
ปรับปรุงระบบสายเมน โรงเรียน
เทศบาล ๔
(วัดคลองเรียน)
เชิงคุณภาพ
ระบบสายเมน โรงเรียนเทศบาล
๔
(วัดคลองเรียน)
ได๎รับการปรับปรุงจนสามารถ
ใช๎การได๎ตามปกติ และเกิด
ความปลอดภัยตํอสวัสดิภาพ
ของนักเรียน ครู และผู๎ปกครอง

447,000

-

-

- 1. ระบบไฟฟูาใน
ฝุายกิจการ
โรงเรียนได๎รับการแก๎ไข โรงเรียน/ร.ร.
ป๓ญหาจนสามารถใช๎การ เทศบาล 4
ได๎ตามปกติ
2. เกิดความปลอดภัย
ตํอสวัสดิภาพของ
นักเรียน ครู และ
ผู๎ปกครอง

9 ปรับปรุงซํอมแซมโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 5

1. เพื่อให๎โรงเรียนมีโรงอาหารที่
ได๎มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
2. เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการประกอบ
อาหารและรับประทานอาหาร

งานติดตั้งเคาน๑เตอร๑เก็บของ
งานติดตั้งเคาน๑เตอร๑ตักอาหาร
พร๎อมตู๎กระจก งานปูพื้น
กระเบื้อง (สํวนโรงครัวและที่
รับประทานอาหาร) ติดตั้งปลํอง
ระบายควัน ปรับปรุงสํวนซัก
ล๎างและติดตั้งอํางล๎างจาน
สแตนเลส ปรับปรุงระบบดัก
ไขมัน รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

1,500,000

-

-

- . โรงเรียนมีโรงอาหารที่ ฝุายกิจการ
ได๎มาตรฐานของ
โรงเรียน/โรงเรียน
กระทรวงสาธารณสุข เทศบาล 5
2. นักเรียนและ
บุคลากร มีความ
ปลอดภัยในการ
ประกอบอาหารและ
รับประทานอาหาร
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ภายใน
1. เพื่อให๎สภาพแวดล๎อมภายใน
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลใน โรงเรียนดีและเหมาะสม
ฝ๓น)
2. เพื่อสร๎างบรรยากาศที่เอื้อ
ตํอการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย สวยงาม และมี
มาตรฐาน
4. เพื่อให๎มีสาธารณูปโภคที่
เพียงพอและเหมาะสมตํอการใช๎
งาน

เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีจานวนผู๎เรียนมี
ทรัพยากร และสภาพแวดล๎อม
ที่สํงเสริมสนับสนุนให๎เป็นสังคม
แหํงการเรียนรู๎
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห๎องเรียน ห๎อง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ วัสดุ ครุภัณฑ๑ เพียงพอ
อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด สวยงาม
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

1,082,000

-

-

-

1. สถานศึกษา
ฝุายกิจการ
สภาพแวดล๎อมภายใน โรงเรียน/โรงเรียน
โรงเรียนดีและเหมาะสม เทศบาล 6
2. สถานศึกษามี
บรรยากาศที่เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน
3. สถานศึกษามีความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย
สวยงาม และมี
มาตรฐาน
4. สถานศึกษามี
สาธารณูปโภคที่
เพียงพอและเหมาะสม
ตํอการใช๎งาน

11 ปรับปรุงระบบสระน้า โรงเรียน เพื่อให๎สถานศึกษามี อาคาร
เทศบาล 6 (อนุบาลในฝ๓น)
ประกอบ ห๎องเรียน ห๎อง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ วัสดุ ครุภัณฑ๑ เพียงพอ
อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด สวยงาม

งานปรับปรุงซํอมแซมระบบ
สระน้า ระบบหมุนเวียนของน้า
ระบบไฟฟูา รายละเอียดตาม
รูปแบบที่เทศบาลกาหนด

300,000

-

-

-

สถานศึกษามี อาคาร ฝุายกิจการ
ประกอบ ห๎องเรียน
โรงเรียน/โรงเรียน
ห๎องสนับสนุนการจัด เทศบาล 6
กิจกรรมการเรียนรู๎ วัสดุ
ครุภัณฑ๑ เพียงพออยูํ
ในสภาพใช๎การได๎ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด
สวยงาม
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

12 ปรับปรุงซํอมแซมอาคารอนุบาล เพื่อให๎ห๎องเรียนมี
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาล สภาพแวดล๎อมที่ดีมีบรรยากาศ
ในฝ๓น)
ที่เอือ้ ตํอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2564

-

-

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานปรับปรุงห๎องเรียนอนุบาล
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศให๎
ห๎องเรียน งานปรับปรุงห๎องน้า
อนุบาล งานปรับปรุงฝูาเพดาน
งานซํอมแซมระบบไฟแสงสวําง
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

4,318,000

13 ปรับปรุงถนนทางเข๎า-ออก
ประตู 1 โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนเข๎า - ปรับปรุงผิวจราจรเฮสฟ๓ลท๑ติ
ออกประตู 1 เพื่อความสะดวก กพืน้ ที่ประมาณ 500 ตาราง
ในการจราจรภายในโรงเรียน เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

1,500,000

-

-

-

สถานศึกษาได๎รับการ ฝุายกิจการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนน โรงเรียน/โรงเรียน
เข๎า-ออกประตู 1
เทศบาล 1

14 ปรับปรุงซํอมแซมห๎องประชุม
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี)

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมห๎อง
ประชุมใช๎เป็นห๎องสอนดนตรี
(วงโยธวาฑิต)

ปรับปรุงซํอมแซมห๎องประชุม
ดังนี้ ห๎อง Bigband โถงทางเดิน
ห๎องควบคุม ห๎องน้า ระบบ
ไฟฟูา เครื่องปรับอากาศ ฝาผนัง
ฝูาเพดาน รายละเอียดตาม
รูปแบบที่เทศบาลกาหนด

3,000,000

-

-

-

สถานศึกษาได๎รับการ ฝุายกิจการ
ปรับปรุงซํอมแซมเป็น โรงเรียน/โรงเรียน
ห๎องสอนดนตรี (วงโยธ เทศบาล 1
วาฑิต) ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

15 ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร๑ 6 อาคารเรียน 6
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี)

เพื่อปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร๑ 6 ให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
ปูองกันความปลอดภัย

ฝึกซ๎อมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มี
ความสามารถทางด๎านทัศนศิลป์
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา

100,000

-

-

-

สถานศึกษาได๎รับการ ฝุายกิจการ
ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ โรงเรียน/โรงเรียน
คอมพิวเตอร๑ 6 ให๎มี
เทศบาล 1
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และบริการนักเรียน
อยํางมีคุณภาพ

238

-

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

ห๎องเรียนมี
ฝุายกิจการ
สภาพแวดล๎อมที่ดี
โรงเรียน/โรงเรียน
บรรยากาศที่เอื้อตํอการ เทศบาล 6
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

16 จัดทาที่พักผู๎ปกครองและ
เพื่ออานวยความสะดวกแกํ
ทางเดินระหวํางอาคาร โรงเรียน ผู๎ปกครองในระหวํางรอรับ
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) นักเรียนตอนเย็น เพือ่ ความ
สะดวกแกํนักเรียนในการเดิน
ระหวํางอาคารเรียนตําง ๆ และ
โรงอาหารในวันที่มีฝนตก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสร๎างที่พักผู๎ปกครอง 1 หลัง
พร๎อมทางเดินเชื่อมระหวําง
อาคารเรียนตําง ๆ และโรง
อาหาร รายละเอียดตาม
รูปแบบที่เทศบาลกาหนด

17 ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน เพื่อให๎มีสนามฟุตบอล ที่
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณา ทันสมัยและได๎มาตรฐาน
นุสรณ๑)

2561
3,000,000

กํอสร๎างสนามฟุตบอล โรงเรียน
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณา
นุสรณ๑) ที่ทันสมัยและได๎
มาตรฐาน จานวน 1 สนาม
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)
18 ปรับปรุงปูายประชาสัมพันธ๑
เพื่อปรับปรุงปูายประชาสัมพันธ๑ ปูายประชาสัมพันธ๑หน๎าโรงเรียน
หน๎าโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล
รายละเอียดตามรูปแบบที่
3
เทศบาลกาหนด

1,500,000

55,000

19 ปรับปรุงพื้นยางหน๎าอาคาร
เรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

เพื่อปรับปรุงพื้นยางหน๎าอาคาร รื้อถอนพื้นยางเดิม ขนาด 150
เรียน 4
ตารางเมตร ปูพื้นยางขนาด
150 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามรูปแบบที่เทศบาลกาหนด

20 ทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

เพื่อทาสีอาคารเรียน 3

21 ทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

เพื่อทาสีอาคารเรียน 1

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
-

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

-

สถานศึกษามีที่พัก
ผู๎ปกครอง 1 หลัง
พร๎อมทางเดินเชื่อม
ระหวํางอาคารเรียน
ตําง ๆ และโรงอาหาร

ฝุายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 1

-

- นักเรียนมีสถานที่
ฝุายกิจการ
สาหรับเลํนกีฬา ที่
โรงเรียน/โรงเรียน
ทันสมัยและได๎มาตรฐาน เทศบาล 3

-

-

- ปูายประชาสัมพันธ๑หน๎า ฝุายกิจการ
โรงเรียนมีความแข็งแรง โรงเรียน/โรงเรียน
มั่นคงและสวยงาม
เทศบาล 3

1,200,000

-

-

- มีพื้นยางหน๎าสาหรับทา ฝุายกิจการ
กิจกรรมกลางแจ๎งของ โรงเรียน/โรงเรียน
นักเรียนระดับอนุบาล เทศบาล 4

ขูดสีเกํา ทาสีอาคารใหมํ
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

1,289,000

-

-

- มีอาคารเรียนที่เอี้อตํอ
การเรียนรู๎

ฝุายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 4

ขูดสีเกําทาสีอาคารใหมํ
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

720,000

-

-

- มีอาคารเรียนที่เอี้อตํอ
การเรียนรู๎

ฝุายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 4
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1,500,000

-

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

22 กํอสร๎างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 เพื่อให๎มีอาคารเรียนเพียงพอ
ห๎องเรียน ใต๎ถุนโลํง โรงเรียน สาหรับรองรับนักเรียน
เทศบาล 4

กํอสร๎างอาคารเรียน 4 ชั้น 12
ห๎องเรียน ใต๎ถุนโลํง
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

14,000,000

-

-

- มีอาคาเรียนรองรับการ ฝุายกิจการ
จัดการเรียนการสอน โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 4

23 ปรับปรุงเวทีลานกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลอง
เรียน)

ขยายเวทีลานกิจกรรม ขนาด 60
ตารางเมตร ปูกระเบือ้ ง ทาสี
รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล
กาหนด

120,000

-

-

- มีเวทีลานกิจกรรม
สาหรับทากิจกรรม
นักเรียน

โครงหลังคาเหล็กพร๎อมติดตั้ง
เมทัลชีท ความกว๎าง 12 เมตร
ยาว 50 เมตร ความสูง 5 เมตร
ติดตั้งโครงเหล็กแบบตาขําย
รอบกาแพง กว๎าง 3 เมตร ยาว
125 เมตร ปรับปรุงพื้นดาดฟูา
พื้นที่ 600 ตารางเมตร พร๎อม
ปูพื้นยางสังเคราะห๑ ทาสี
กาแพงดาดฟูา รายละเอียดตาม
รูปแบบที่เทศบาลกาหนด

540,000

-

-

- มีหลังคาโค๎งอาคารเรียน ฝุายกิจการ
5
โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 4

เพื่อสร๎างทางเดินหลังคาโค๎ง
ทางเดินหลังคาโค๎งเชื่อมหน๎า
เชื่อมประตูโรงเรียนกับโรงอาหาร โรงเรียนกับโรงอาหาร
โครงสร๎างเหล็กยึดติดอาคาร
พร๎อมติดตั้ง เมทัลชีท ความ
กว๎าง 2 เมตร ความยาว 120
เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

331,000

-

-

- มีทางเดินหลังคาโค๎ง
ฝุายกิจการ
เชื่อมประตูโรงเรียนกับ โรงเรียน/โรงเรียน
โรงอาหาร
เทศบาล 4

เพื่อปรับปรุงเวทีลานกิจกรรม

24 กํอสร๎างหลังคาโค๎งชั้นดาดฟูา เพื่อกํอสร๎างหลังคาโค๎งชั้น
อาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล ดาดฟูา อาคารเรียน 5
4 (วัดคลองเรียน)

25 กํอสร๎างทางเดินหลังคาโค๎ง
เชื่อมประตูโรงเรียนกับโรง
อาหาร โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)
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ฝุายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 ซํอมแซมบ๎านพักผู๎อานวยการ
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลอง
เรียน)

เพื่อซํอมแซมบ๎านพัก
ซํอมแซมห๎องน้าเปลี่ยนสุขภัณฑ๑
ผู๎อานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ปูกระเบื้องห๎องน้า เปลี่ยนมุ๎ง
(วัดคลองเรียน)
ลวด ซํอมฝูาเพดาน เปลี่ยนชํอง
แสงกระจกทางขึ้นบันได
เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยน
เหล็กดัดประตูหน๎า ซํอมระบบ
ไฟฟูา ทาสีภายนอก ภายใน
เปลี่ยนประตูรั้ว รายละเอียด
ตามรูปแบบที่เทศบาลกาหนด

27 ปรับปรุงซํอมแซมห๎องประชุม
โรงเรียนเทศบาล 5

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมห๎อง
ประชุมให๎มีความสะดวก
สามารถใช๎ในการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

377,000

-

-

- บ๎านพักผู๎อานวยการ
โรงเรียนมีสภาพมั่นคง

ฝุายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 4

-

600,000

600,000

600,000 ห๎องประชุมได๎รับการ
ปรับปรุงซํอมแซม
สามารถใช๎ในการจัด
กิจกรรมและการเรียน
การสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ฝุายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 5

รื้อถอนผนังกั้นห๎องเดิม พร๎อม
กํอสร๎างผนังกํออิฐฉาบปูน
กั้นห๎อง งานฉาบผนัง งาน
กํอสร๎างเวที ติดตั้งระบบเครื่อง
เสียง ติดตั้งระบบไฟฟูา ติดตั้ง
โปรเจคเตอร๑ ติดตั้งผ๎ามําน 2
ชั้นและอุปกรณ๑ ปรับปรุงประตู
หน๎าตําง งานปูพื้นกระเบื้อง
งานปูกระเบื้องฝาผนัง
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

241

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

28 กํอสร๎างอาคารเรียน 4 ชั้น ใต๎ 1. เพื่อให๎โรงเรียนมีอาคารเรียน
ถุนโลํง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัด เอนกประสงค๑ ที่ใช๎ประโยชน๑ได๎
หาดใหญํ)
อยํางคุ๎มคํา
2. เพื่อให๎โรงเรียนมีสถานที่
จัดการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมตํางๆ อยํางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

29 จัดตั้งศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครหาดใหญํ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561

เรื่อถอนอาคารไม๎หลังเกํา
กํอสร๎างอาคารเรียน 4 ชั้นใต๎ถุน
โลํง รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

-

เพื่อกระจายบริการการพัฒนา จัดตั้งศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กไปสูํชุมชนอยํางทั่วถึง เทศบาลนครหาดใหญํ จานวน
เพื่อให๎เด็กในเขตเทศบาลนคร 1 แหํง
หาดใหญํได๎รับการพัฒนาอยําง
เหมาะสมตามวัยเทําเทียมเสมอ
ภาคกัน และเพื่อเตรียมความ
พร๎อมให๎เด็กสามารถเข๎ารับ
การศึกษาภาคบังคับได๎อยํางมี
คุณภาพ

-

242

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

16,000,000 16,000,000 16,000,000 1. โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่ใช๎ประโยชน๑ได๎
อยํางคุ๎มคํา
2. โรงเรียนมีสถานที่
จัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมตํางๆ
อยํางพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ
1,200,000

1,200,000

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 5

1,200,000 เด็กเล็กในชุมชนได๎รับ ฝุายการศึกษานอก
การพัฒนาอยํางทั่วถึง โรงเรียนและตาม
เหมาะสม ทั้งด๎าน
อัธยาศัย
รํางกายอารมณ๑
โภชนาการ สังคม และ
สติป๓ญญา

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30 ปรับปรุงตกแตํงห๎องธุรการ
1. เพื่อปรับภูมิทัศน๑ห๎องธุรการ
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลใน ในรูปแบบใหมํ
ฝ๓น)
2. เพือ่ ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย สวยงาม และมี
มาตรฐาน
3. เพื่อให๎มีสาธารณูปโภคที่
เพียงพอและเหมาะสมตํอการใช๎
งาน

ปรับปรุงตกแตํงห๎องธุรการ
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลใน
ฝ๓น) รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

200,000

-

-

-

1. สถานศึกษามีห๎อง สานักการศึกษา/
ธุรการในรูปแบบใหมํ ฝุายกิจการ
2. สถานศึกษามีห๎อง โรงเรียน/ร.ร.ท.6
ธุรการมีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
สวยงาม และมี
มาตรฐาน
3. สถานศึกษามีห๎อง
ธุรการเหมาะสมตํอการ
ใช๎งาน

31 ตํอเติมลานอาคาร
อเนกประสงค๑ด๎านหลังห๎อง
ประชุม โรงเรียนเทศบาล 6

ตํอเติมลานอาคาร
อเนกประสงค๑ด๎านหลังห๎อง
ประชุม โรงเรียนเทศบาล 6
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

500,000

-

-

-

สถานศึกษามีอาคาร
ฝุายกิจการ
เรียนอาคารประกอบ โรงเรียน/โรงเรียน
ห๎องเรียนห๎องสนับสนุน เทศบาล 6
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎

1. เพื่อให๎สถานศึกษามี
สภาพแวดล๎อม สะอาด สะดวก
ปลอดภัยและเอื้อตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
2. เพื่อให๎สถานศึกษามี
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
3. เพื่อให๎สถานศึกษามีอาคาร
ประกอบ ที่เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ
4. เพื่อให๎สถานศึกษามีห๎องการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
เหมาะสม

243

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 กํอสร๎างอาคารเรียน 10 ชั้น
เพื่อให๎สถานศึกษามีอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลใน อาคารประกอบ ห๎องเรียน
ฝ๓น)
ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ วัสดุ ครุภัณฑ๑
เพียงพออยูํในสภาพใช๎การได๎ดี
ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม

กํอสร๎างอาคารเรียน 10 ชั้น
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลใน
ฝ๓น) รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

33 กํอสร๎างโรงเรือนเพาะชาต๎นไม๎ เพื่อให๎สถานศึกษามีโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลใน เพาะชาต๎นไม๎และมี
ฝ๓น)
สภาพแวดล๎อมที่ดีมีบรรยากาศ
ที่เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎

งานจัดทาแปลงเกษตร งาน
ระบบทํอน้า ล๎อมรั้วรอบๆ
บริเวณเรือนเพาะจา
รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

90,000,000

-

-

-

สถานศึกษามีอาคาร
ฝุายกิจการ
เรียน อาคารประกอบ โรงเรียน/โรงเรียน
ห๎องเรียน ห๎อง
เทศบาล 6
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ วัสดุ
ครุภัณฑ๑ เพียงพออยูํ
ในสภาพใช๎การได๎ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด
สวยงาม

800,000

-

-

-

สถานศึกษามีโรงเรียน ฝุายกิจการ
เพาะชาต๎นไม๎และมี
โรงเรียน/โรงเรียน
สภาพแวดล๎อมที่ดีมี
เทศบาล 6
บรรยากาศที่เอื้อตํอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎

34 ปรับปรุงซํอมแซมปูายชื่อ
เพื่อประชาสัมพันธ๑โรงเรียนด๎วย งานปรับปรุงซํอมแซมปูายชื่อ
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลใน การตกแตํงปูายชื่อโรงเรียนให๎ โรงเรียน รายละเอียดตาม
ฝ๓น)
เดํนสงํา และสวยงาม
รูปแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000

-

-

-

สถานศึกษามีปูายชื่อ
โรงเรียนให๎เดํนสงํา
และสวยงาม

ฝุายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียน
เทศบาล 6

35 งานปรับปรุงและเปลี่ยนวัสดุ
หลังคาใหมํห๎องสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญํ

587,000

-

-

-

ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในบริการ

ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

เพื่อให๎ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในการบริการ

ห๎องสมุดประชาชนฯมีหลังคา
ใหมํที่มีความคงทน
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หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

36 โรงเรียนสวยด๎วยมือเรา
(- กิจกรรมสวนสวยในโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการ
เรียนการสอนและบริการ กิจกรรมBig Cleaning Day)
(เงินรายได๎
สถานศึกษา)

1. เพื่อให๎สถานศึกษามีอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล๎อมที่สะอาด
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
ปลอดภัย 2. เพื่อให๎
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อม
และอาคารสถานที่เป็นแหลํง
เรียนรู๎

1. เปูาหมาย เชิงปริมาณ ร๎อย
ละ 90 พัฒนาอาคาร สถานที่
สภาพแวดล๎อม และแหลํง
เรียนรู๎ 2. เปูาหมายเชิง
คุณภาพ ครู ผู๎ปกครอง
นักเรียนและชุมชนมีความพึง
พอใจในการพัฒนาอาคาร
สถานที่สภาพแวดล๎อม และ
แหลํงเรียนรู๎

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000 1. สถานศึกษามีอาคาร โรงเรียนเทศบาล 1
สถานที่
สภาพแวดล๎อมที่สะอาด
เป็นระเบียบเรียบร๎อย
และปลอดภัย 2.
สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล๎อมและ
อาคารสถานที่เป็นแหลํง
เรียนรู๎

37 ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให๎ผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษามีสํวนรํวมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓.
เพื่อให๎สถานศึกษามีเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพภายใน
อยํางมีระบบ

๑. ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพเพื่อนาไปใช๎ในการ
พัฒนาเข๎าสูํเกณฑ๑ที่กาหนด ๒.
จัดทาเอกสารรายงานคุณภาพ
การศึกษาแกํผู๎เกี่ยวข๎องทราบ

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑. มีระบบการประกัน โรงเรียนเทศบาล 3
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

38 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนพัฒนาสถานศึกษา
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล๎องกับ
สภาพป๓ญหาในสถานศึกษา ๒.
เพื่อวางแผนในการพัฒนา
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ โรงเรียนมีแผนการ
พัฒนาจานวน 3 แผนพัฒนา
เชิงคุณภาพ โรงเรียนมี
แผนพัฒนาการศึกษาที่มี
คุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000 โรงเรียนมีแผนพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3
สถานศึกษาที่สอดคล๎อง
กับสภาพป๓ญหา และ
ประสบผลสาเร็จในการ
ดาเนินกิจกรรมตาม
เปูาหมายที่กาหนด
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เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39 สํงเสริมบรรยากาศการเรียนรู๎
ในห๎องเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีห๎องเรียนและ
บรรยากาศภายในโรงเรียนที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎มีความ
สวยงามและสามารถเรียนรู๎ได๎
ทุกที่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
– มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มี
บรรยากาศภายในห๎องเรียนและ
โรงเรียนทีเอื้อตํอการเรียนรู๎

40 พัฒนาสภาพแวดล๎อมภายใน
โรงเรียน (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎นักเรียนและบุคลกร
ได๎รับความปลอดภัย ๒. เพื่อให๎
ภูมิทัศน๑ของโรงเรียนสวยงาม
สะอาดและปลอดภัย ๓. เพื่อให๎
โรงเรียนมีระบบน้าประปา และ
ไฟฟูาที่ใช๎งานได๎

41 โรงเรียนสะอาดบรรยากาศนํา
มอง (เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อเสริมสร๎างบรรยากาศ
ของสถานศึกษาให๎สะอาด
ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎และ
ใช๎ประโยชน๑ ได๎อยํางคุ๎มคํา ๒.
เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของผู๎เรียน
๓. เพื่อสร๎างเสริมวินัยของ
นักเรียนและรักษาสาธารณะ
ประโยชน๑โดยใช๎ระบบ ๕ ส ๔.
เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎ห๎องน้าที่
ถูกสุขลักษณะ

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

90,000

90,000

90,000

90,000 ผู๎เรียนมีห๎องเรียนและ โรงเรียนเทศบาล 3
บรรยากาศภายใน
โรงเรียนที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎มีความสวยงาม
และสามารถเรียนรู๎ได๎
ทุกที่

อาคารเรียน อาคารประกอบ
และพื้นที่บริเวณตําง ๆ มีภูมิ
ทัศน๑ที่สวยงาม สะอาดและ
ปลอดภัย

400,000

400,000

400,000

400,000 ๑. ผู๎เรียนและบุคลากรมี โรงเรียนเทศบาล 3

๑. เชิงปริมาณ ห๎องพิเศษ ๔๐
ห๎อง อาคารเรียน ๘ อาคาร ๒.
เชิงคุณภาพ ๒.๑ ทุกสายชั้นมี
บรรยากาศเอื้อตํอการเรียนรู๎
๒.๒ มีการดูแลบรรยากาศ
รักษาความสะอาดอยํางเป็น
ระบบ ๒.๓ มีการใช๎ประโยชน๑
ของห๎องพิเศษอยํางคุ๎มคํา ๒.๓
ห๎องน้ามีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ

200,000

สุขภาพและสุขภาพจิตดี
ได๎รับความปลอดภัย
ในขณะใช๎บริการพืน้ ที่ ๒.
อาคารสถานที่มี
บรรยากาศสวยงาม
สะอาดและปลอดภัย ๓.
โรงเรียนมีระบบน้าประปา
และไฟฟูาที่ใช๎งานได๎
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200,000

200,000

200,000 ๑. สถานศึกษามี
โรงเรียนเทศบาล 3
บรรยากาศที่สะอาด
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
เรียนรู๎และใช๎ประโยชน๑
ได๎อยํางคุ๎มคํา ๒.
สถานศึกษามีห๎องน้า
สะอาด และถูก
สุขลักษณะ
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42 ปรับปรุงซํอมแซมระบบ
สาธารณูปโภค (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อปรับปรุง ซํอมแซม
ระบบสาธารณูปโภค
๒. เพื่อให๎โรงเรียนสามารถ
ให๎บริการ ด๎านอาคารสถานที่
ชุมชนหรือหนํวยงานภายนอก

เชิงปริมาณ
ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
มีระบบสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนพร๎อมใช๎งาน

200,000

200,000

200,000

200,000 ๑. โรงเรียนมีระบบ
โรงเรียนเทศบาล 4
สาธารณูปโภคที่พร๎อม
ใช๎งาน
๒. โรงเรียนสามารถ
ให๎บริการแกํชุมชนและ
หนํวยงานภายนอก

43 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ในโรงเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสร๎างบรรยากาศที่เอื้อ
ตํอการจัดการเรียนการสอน
๒.เพื่อให๎สภาพแวดล๎อมใน
โรงเรียนสวยงาม สะอาด รํมรื่น
นําอยูํอาศัย และมีความ
ปลอดภัย

เชิงปริมาณ
นักเรียน บุคลากร ผู๎ปกครอง
และชุมชน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีภูมิทัศน๑และ
บรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียน
การสอน

200,000

200,000

200,000

200,000 ๑. เพื่อสร๎าง
โรงเรียนเทศบาล 4
บรรยากาศที่เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน
๒.เพื่อให๎สภาพแวดล๎อม
ในโรงเรียนสวยงาม
สะอาดรํมรื่นนําอยูํ
อาศัยและมีความ
ปลอดภัย

เชิงปริมาณ
1. ปรับปรุงระบบห๎องน้าห๎อง
ส๎วมอาคารเรียน 2
2. ปรับปรุงอาคารเรียนให๎มี
ความปลอดภัยพร๎อมใช๎งาน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีห๎องน้าที่เพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ
2. อาคารเรียนมีความสวยงาม
ปลอดภัย

200,000

200,000

200,000

200,000 1. โรงเรียนมีห๎องน้าที่ โรงเรียนเทศบาล 5
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
2. อาคารเรียนมีความ
สวยงามปลอดภัย

44 สํงเสริมมาตรการความปลอดภัย 1. เพื่อปรับปรุงระบบห๎องน้า
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
ห๎องส๎วมให๎ถูกสุขลักษณะตาม
เกณฑ๑มาตรฐาน
2. เพื่อให๎สภาพห๎องเรียนและ
อาคารสถานที่ได๎รับการดูแล
พร๎อมใช๎งานได๎อยูํเสมอ
3. เพื่อให๎อาคารเรียนมีความ
ปลอดภัย และเอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
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2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

45 อนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพือ่ ให๎สถานศึกษามี
สภาพแวดล๎อมสะอาด สะดวก
ปลอดภัยและเอื้อตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ ๒. เพือ่ ให๎
สถานศึกษามีพนื้ ที่สีเขียวรํมรื่น
สวยงามและเอื้อตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ ๓. เพือ่ ให๎
ผู๎เรียนรู๎คุณคําของสิ่งแวดล๎อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบตํอตนเอง
และสังคมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม ๔.
เพือ่ ให๎ผู๎เรียนมีจติ สานึกในการ
อนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ๕.
เพือ่ ให๎ผู๎เรียนชํวยรักษาความ
สะอาดบริเวณโรงเรียนและรักษา
สาธารณสมบัติ

เชิงปริมาณ ผู๎เรียนระดับ
อนุบาลและระดับประถมศึกษา
ร๎อยละ 90 เข๎ารํวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ ๑. สถานศึกษามี
จานวนผู๎เรียนมีทรัพยากร และ
สภาพแวดล๎อมที่สํงเสริม
สนับสนุนให๎ เป็นสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ร๎อยละ ๙๐ ๒. ผู๎เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและคํานิยม
ที่พึงประสงค๑ร๎อยละ ๙๐

15,000

15,000

15,000

46 พัฒนาอาคารสถานที่
(- กิจกรรมซํอมแซมปรับปรุง
อาคารเรียน ห๎องเรียน
วัสดุ-ครุภัณฑ๑ - กิจกรรมจัด
สภาพแวดล๎อมในอาคารเรียน กิจกรรมจัดระบบปูองกันและ
สร๎างเสริมความปลอดภัย)
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎สถานศึกษามีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห๎องเรียน
ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ วัสดุ ครุภัณฑ๑
เพียงพออยูํในสภาพใช๎การได๎ดี
ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม
๒. เพื่อให๎สถานศึกษามี
มาตรการปูองกันการบาดเจ็บ
และสร๎างเสริมความปลอดภัย

เชิงปริมาณ สถานศึกษา ผู๎เรียน
ได๎เข๎ารํวมโครงการฯ ร๎อยละ
๙๐ เชิงคุณภาพ สถานศึกษามี
จานวนผู๎เรียนมีทรัพยากร และ
สภาพแวดล๎อมที่สํงเสริม
สนับสนุนให๎ เป็นสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ร๎อยละ ๙๐

400,000

400,000

400,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

15,000 ๑. สถานศึกษามี
โรงเรียนเทศบาล 6
ทรัพยากร และ
สภาพแวดล๎อมที่
สํงเสริมสนับสนุนให๎
เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
๒. ผู๎เรียนชํวยรักษา
ความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและรักษาสา
ธารณสมบัติ ๓. ผู๎เรียน
รู๎คุณคําของสิ่งแวดล๎อม
และตระหนัก
ผลกระทบ รู๎คุณคํา
อนุรักษ๑และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม

400,000 ๑. สถานศึกษามีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
ห๎องเรียน ห๎องสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
วัสดุ ครุภัณฑ๑ เพียงพออยูํ
ในสภาพใช๎การได๎ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด
สวยงาม ๒. สถานศึกษามี
มาตรการปูองกันการ
บาดเจ็บและสร๎างเสริม
ความปลอดภัย

248

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

47 สํงเสริมทรัพยากรและ
สภาพแวดล๎อมในโรงเรียน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
1. เพื่อให๎สถานศึกษามีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห๎องเรียน
ห๎องสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ วัสดุ ครุภัณฑ๑
เพียงพออยูํในสภาพใช๎การได๎ดี
ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม
2. เพื่อให๎สถานศึกษามีการ
ระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษา 3. เพื่อให๎
สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมที่
เหมาะสมตํอการจัดการศึกษา

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ๑. ผู๎เรียนระดับ
อนุบาล และผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน ร๎อยละ 90
เข๎ารํวมโครงการฯ เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษามีจานวนผู๎เรียน
มีทรัพยากร และ
สภาพแวดล๎อมที่สํงเสริม
สนับสนุนให๎เป็นสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ ที่มีคุณภาพ

2561
75,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
75,000

75,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
75,000 1. สถานศึกษามีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
ห๎องเรียน ห๎องสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
วัสดุ ครุภัณฑ๑ เพียงพออยูํ
ในสภาพใช๎การได๎ดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด
สวยงาม 2. สถานศึกษามี
การระดมงบประมาณ
และทรัพยากรเพือ่ จัด
การศึกษา 3. สถานศึกษา
มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมตํอ
การจัดการศึกษา
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หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

6) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสํงเสริมกิจการด๎านศาสนา การอนุรักษ๑บารุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
๓ ญาท๎องถิ่น
6.1 กลยุทธ๑การสํงเสริมกิจการด๎านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญ
๓ ญาท๎องถิ่น
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

1 รวบรวมประวัติความเป็นมาของ เพือ่ รวบรวมประวัติความเป็นมา
ของนครหาดใหญํตั้งแตํอดีตถึง
เมืองหาดใหญํ
ป๓จจุบัน เพือ่ เป็นแหลํงศึกษาแกํ
เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
เพือ่ ปลูกฝ๓งให๎เกิดจิตสานึกภูมิใจ
ในบรรพชนและท๎องถิ่นของตนเอง
- เพื่อเทิดพระเกียรติ
2 จัดงานรัฐพิธี
พระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ - เพื่อเทิดพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ - เพื่อให้
ประชาชนได้ร่วมแสดงความระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่มตี อ่ ปวง
ชนชาวไทย - เพื่อให้ขา้ ราชการ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี และสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
- เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

1. จัดพิมพ๑หนังสือย๎อนอดีตนคร
หาดใหญํ ชุด 5 จานวน 1,500
เลํม
2. จัดทา Social Media เผยแพรํ
ความรู๎ประวัติศาสตร๑ของนคร
หาดใหญํ

200,000

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน ในแต่ละ
กิจกรรม

2,000,000

250

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
200,000

2,000,000

200,000

2,000,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
200,000 หนังสือย๎อนอดีตนคร
หาดใหญํเป็นประโยชน๑
ด๎านการศึกษาค๎นคว๎าของ
ท๎องถิ่นและเกิดจิตสานึก
ภูมิใจในบรรพชนและ
ท๎องถิ่นของตนเอง
2,000,000 - ประชาชนได้ร่วมกัน
เทิดพระเกียรติ และถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวัน
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) ที่มตี อ่ ปวงชน
ชาวไทย - ข้าราชการ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
- เกิด

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

- เพือ่ สนับสนุนให๎พุทธศาสนิกชน
รํวมกิจกรรมทาบุญตักบาตร ฟ๓ง
พระธรรมเทศนา สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในครอบครัว
- เพือ่ สํงเสริม และทานุบารุง
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอัน
ดีของท๎องถิ่น

ประชาชนได๎รํวมพิธีทาบุญตัก
บาตรต๎อนรับศักราชใหมํ โดยมี
ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวํา 5,000 คน

120,000

4 จัดงานประเพณีสงกรานต๑

- เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการทานุบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท๎องถิ่น
- เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญํ

ประชาชน และนักทํองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตํางชาติเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา
50,000 คน

5,850,000

5,850,000

5,850,000

5,850,000 - ประชาชนได๎มีสํวน ฝุายสํงเสริมศาสนา
รํวมในการทานุบารุง
ศิลปะและ
ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น
- นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลหาดใหญํ
หมุนเวียนมากขึ้น

5 จัดงานประเพณีวันสาคัญทาง
ศาสนา

- เพื่อสํงเสริมการเผยแผํ
พระพุทธศาสนาให๎แพรํหลาย
และดารงอยูํคูํชาติไทยสืบไป
- เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ
ทางศาสนา และเป็นศูนย๑รวม
จิตใจของประชาชนในท๎องถิ่น

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ได๎แกํ วัน
มาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันวิสาขบูชา และประเพณี
ท๎องถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยมี
ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวํา 3,000 คน

90,000

90,000

90,000

90,000 - ได๎เผยแผํ
ฝุายสํงเสริมศาสนา
พระพุทธศาสนาให๎
ศิลปะและ
แพรํหลาย และดารงอยูํ วัฒนธรรม
คูํชาติไทยสืบไป
- ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญทางศาสนา อัน
เป็นศูนย๑รวมจิตใจของ
ประชาชนในท๎องถิ่น

3 จัดงานต๎อนรับปีใหมํวิถีพุทธ

120,000

12,000

120,000 - ประชาชนได๎รํวม

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายสํงเสริมศาสนา

กิจกรรมทาบุญตักบาตร ศิลปะและ
สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม
ในครอบครัว
- ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การสํงเสริม และทานุ
บารุงจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

6 จัดงานประเพณีลอยกระทง

- เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการทานุบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท๎องถิ่น
- เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญํ

ประชาชน และนักทํองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตํางชาติเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา
50,000 คน

320,000

320,000

320,000

320,000 - ประชาชนได๎มีสํวน ฝุายสํงเสริมศาสนา
รํวมในการทานุบารุง
ศิลปะและ
ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น
- นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลหาดใหญํ
หมุนเวียนมากขึ้น

7 สืบสานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นบุญ
สารทเดือนสิบ

- เพื่อให๎ประชาชน เด็ก และ ประชาชน เด็กและเยาวชน เข๎า
เยาวชนได๎มีสํวนรํวมในการ
รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา
ทานุบารุงจารีตประเพณี ภูมิ
1,000 คน
ป๓ญญาและวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น
- เพื่อให๎ประชาชน เด็กและ
เยาวชนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับ
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่ควรคําแกํ
การอนุรักษ๑

50,000

50,000

50,000

50,000 - ประชาชนได๎มีสํวน ฝุายสํงเสริมศาสนา
รํวมในการทานุบารุง
ศิลปะและ
จารีตประเพณี ภูมิ
วัฒนธรรม
ป๓ญญา และวัฒนธรรม
อันดีของท๎องถิ่น
- ประชาชน เด็กและ
เยาวชนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นที่ควรคําแกํการ
อนุรักษ๑

252

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

8 จัดโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นใต๎

- เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการทานุบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท๎องถิ่น
- เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่
ควรคําแกํการอนุรักษ๑
- เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญํ

ประชาชน นักทํองเที่ยว รวมถึง
เด็ก และเยาวชนเข๎ารํวม
กิจกรรมไมํน๎อยกวํา 10,000
คน

600,000

600,000

600,000

600,000 - ประชาชนมีสํวนรํวม ฝุายสํงเสริมศาสนา
ในการทานุบารุงศิลปะ ศิลปะและ
จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น
- เด็ก และเยาวชน
ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับ
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่ควร
คําแกํการอนุรักษ๑
- นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลหาดใหญํ
หมุนเวียนมากขึ้น

9 จัดงานสมโภชน๑
องค๑ปูุทวดขุนพลายดา
(เจ๎าพํอคอหงส๑)

- เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการทานุบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท๎องถิ่น
- เพื่อสํงเสริมจิตสานึกให๎
ประชาชนได๎ระลึกถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในท๎องถิ่น เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ สร๎างความรัก
ความสามัคคี

ประชาชน และนักทํองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตํางชาติ เข๎า
รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา
5,000 คน

-

150,000

150,000

150,000 - ประชาชนมีสํวนรํวม ฝุายสํงเสริมศาสนา
ในการทานุบารุงศิลปะ ศิลปะและ
จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น
- ประชาชนได๎ระลึกถึง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท๎องถิ่น
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
สร๎างความรักความ
สามัคคี

253

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

10 ทาบุญเดือนห๎าหํมผ๎าพระนอน

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อให๎ประชาชน เด็ก และ ประชาชน เด็กและเยาวชน เข๎า
เยาวชนได๎มีสํวนรํวมในการ
รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา
ทานุบารุงจารีตประเพณี ภูมิ
5,000 คน
ป๓ญญาและวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น
- เพื่อสํงเสริมจิตสานึกให๎
ประชาชนได๎ระลึกถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในท๎องถิ่น เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ สร๎างความรัก
ความสามัคคี
- เพื่อให๎พุทธศาสนิกชนใน
ชุมชนมีสํวนรํวมการสํงเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

100,000

500,000

500,000

500,000 - ประชาชนได๎มีสํวน ฝุายสํงเสริมศาสนา
รํวมในการทานุบารุง
ศิลปะและ
จารีตประเพณี ภูมิ
วัฒนธรรม
ป๓ญญา และวัฒนธรรม
อันดีของท๎องถิ่น
- ประชาชนได๎ระลึกถึง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท๎องถิ่น
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
สร๎างความรักความ
สามัคคี

11 วันสาคัญ (-กิจกรรมวันไหว๎ครู 1.1 เพื่อให๎ผู๎เรียนระลึกถึงพระ นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวม
-กิจกรรมวันแมํ -กิจกรรมวัน คุณครูบาอาจารย๑และ
กิจกรรมวันไหว๎ครู วันแมํ วันพํอ
พํอ) (เงินรายได๎สถานศึกษา) แสดงออกซึง่ การตอบแทน
พระคุณอยํางเหมาะสม 1.2
เพื่อให๎ผู๎เรียนรักเคารพพํอแมํ
ผู๎ปกครองและแสดงออกซึ่งการ
ตอบแทนอยํางเหมาะสม 1.3
เพื่อให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑

60,000

60,000

60,000

60,000 1.นักเรียนระลึกถึงพระ โรงเรียนเทศบาล 1
คุณครูบาอาจารย๑และ
ตอบแทนพระคุณอยําง
เหมาะสม 2.นักเรียน
รักเคารพพํอแมํและ
ตอบแทนอยําง
เหมาะสม 3.นักเรียน
แสดงความจงรักภักดี
ตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑

254

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

12 โรงเรียนวิถีพุทธ (- กิจกรร
คุณธรรมนาใจ -กิจกรรมแหํ
เทียนพรรษา -กิจกรรมทาบุญ
ตักบาตร - กิจกรรมนั่งสมาธิ
หน๎าเสาธง - กิจกรรมสมาธิกํอน
เรียน -กิจกรรมตักบาตรสวนะ กิจกรรมตักบาตรวันศุกร๑ กิจกรรมสวดมนต๑ตอนเย็นวัน
ศุกร๑) (เงินรายได๎สถานศึกษา)
13 อบรมคุณธรรม จริยธรรม สูํ
โรงเรียนวิถีพุทธ (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

14 คํายพุทธบุตร (มัธยม) (เงิน
รายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ
ปฐมวัย – นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน
๑,๒๖๔ คน มีการพัฒนาด๎าน
ความประพฤติ เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทาง
ศาสนา เป็นพุทธมามะกะที่ดีมี
สมาธิและนาสมาธิไป
ประยุกต๑ใช๎ในการดารงชีวิต
ประจาวัน
๑. เพื่อให๎นักเรียนน๎อมนา
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น
หลักธรรมมาปฏิบัติใน
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จานวน
ชีวิตประจาวัน ๒. เพื่อปลูกฝ๓ง ๔๒๒ คนอยูํคํายอบรม เชิง
คํานิยม และพัฒนาจิตสานึกที่ดี คุณภาพ นักเรียนมีวินัยและ
งามในหน๎าที่
ความรับผิดชอบในหน๎าที่มากขึ้น

2561

๑. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนทุกด๎านทั้ง
ด๎านความประพฤติ (ศิลภาวนา)
จิตใจ (จิตภาวนา) ป๓ญญา
(ป๓ญญาภาวนา) ๒. เพื่อให๎
ผู๎เรียนรํวมกิจกรรม และนา
ความรู๎จากการปฏิบัติจริง
นาไปประยุกต๑ใช๎ให๎สอดคล๎อง
กับวิถีชีวิต (กิน อยูํ ดู ฟ๓ง)

๑. เพื่อให๎นักเรียนนาความรู๎
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม และ
จริยธรรมไปพัฒนาตนเองได๎ ๒.
เพื่อให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามหลักพระพุทธศาสนาได๎ ๓.
เพื่อสร๎างเสริมการมีสุขนิสัย
และสุขภาพจิตที่ดี ๔. เพื่อ
นักเรียนได๎เรียนรู๎การปรับตัวอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น

ฝึกซ๎อมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มี
ความสามารถทางด๎านทัศนศิลป์
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
-

-

2564
-

40,000

40,000

40,000

25,000

25,000

25,000

255

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. ผู๎เรียนได๎รับการ
โรงเรียนเทศบาล 3
พัฒนาด๎านรํางกาย
ความประพฤติ จิตใจ
และป๓ญญา ๒. ผู๎เรียน
ได๎เรียนรู๎และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมคาสอน
ของพุทธศาสนา

40,000 ๑.ผู๎เรียนนาหลักธรรม โรงเรียนเทศบาล 3
มาปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน ๒.
ผู๎เรียนมีคํานิยม และ
พัฒนาจิตสานึกที่ดีงาม
ในหน๎าที่
25,000 ๑. นักเรียนนาความรู๎ โรงเรียนเทศบาล 3
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม
และจริยธรรมไปพัฒนา
ตนเองได๎ ๒. นักเรียน
สามารถปฏิบัติตาม
หลักพระพุทธศาสนาได๎
๓. นักเรียนสามารถ
สร๎างเสริมการมีสุขนิสัย
และสุขภาพจิตที่ดี ๔.
นักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ปรับตัวอยูํรํวมกับผู๎อื่น

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โรงเรียนคุณธรรม (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎นักเรียนนาความรู๎
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม และ
จริยธรรมไปพัฒนาตนเองได๎ ๒.
เพื่อสร๎างเสริมการมีสุขนิสัย
และสุขภาพจิตที่ดี ๓. เพื่อ
นักเรียนได๎เรียนรู๎การปรับตัวอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น

เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จานวน
๓๑๘ คน ได๎เข๎ารํวมปฏิบัติธรรม
เชิงคุณภาพ นักเรียนนาความรู๎
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม และ
จริยธรรมไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
ได๎

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑. นักเรียนนาความรู๎ โรงเรียนเทศบาล 3
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม
และจริยธรรมไปพัฒนา
ตนเองได๎ ๒. นักเรียน
สามารถปฏิบัติตาม
หลักพระพุทธศาสนาได๎
๓. นักเรียนสามารถ
สร๎างเสริมการมีสุขนิสัย
และสุขภาพจิตที่ดี ๔.
นักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ปรับตัวอยูํรํวมกับผู๎อื่น

16 น๎อมวันทาบูชาครู (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของวันไหว๎ครู ๒. เพื่อให๎
นักเรียนได๎แสดงความเคารพ
และระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย๑ ๓. เพื่อให๎นักเรียนมี
สํวนรํวมอนุรักษ๑และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทย ๔. เพื่อให๎นักเรียน
รู๎รักสามัคคีในหมูํคณะ

เชิงปริมาณ นักเรียนจานวน
๑,๒๖๔ คน เข๎ารํวมโครงการ
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ตลอดจนระลึก
ถึงพระคุณของคุณครูและสืบ
สานประเพณีไหว๎ครูที่ดีงามของ
ไทย

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑. นักเรียนได๎รับ
โรงเรียนเทศบาล 3
ความรู๎เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของวันไหว๎
ครู ๒. นักเรียนได๎แสดง
ความเคารพ และราลึก
ถึงบุญคุณของครูอาจารย๑ ๓. นักเรียนมี
สํวนรํวมอนุรักษ๑และสืบ
สานขนพธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย ๔. นักเรียนรู๎รัก
สามัคคีในหมูํคณะ

ที่

2561

256

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

17 แหลงใต๎ไหว๎สวย (- กิจกรรม
สืบสานมารยาทไทย - กิจกรรม
แหลงใต๎บ๎านเรา) (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อสร๎างจิตสานึกให๎นักเรียน
ได๎อนุรักษ๑ภาษาถิ่นใต๎ ๒. เพื่อ
ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีมารยาท
ไทยที่ดีงาม มีความอํอนน๎อม
ถํอมตน ๓. เพื่อปลูกฝ๓งให๎
นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย

เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน
๑,๐๗๙ คน ได๎ เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีกิริยามารยาทไทยที่ดี
งามสามารถพูดภาษาถิ่นใต๎ได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม และมี
จิตสานึกในการอนุรักษ๑
วัฒนธรรมไทย และมีความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ๑ไทย

15,000

15,000

15,000

15,000 ๑. นักเรียนมีจิตสานึก โรงเรียนเทศบาล 3
ให๎นักเรียนได๎อนุรักษ๑
ภาษาถิ่นใต๎ ๒.
นักเรียนมีมารยาทไทย
ที่ดีงาม มีความอํอน
น๎อมถํอมตน ๓.
นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย

18 อนุรักษ๑และสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นไทย (เงิน
รายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีจิตสานึก
อนุรักษ๑วัฒนธรรม และภูมิ
ป๓ญญาชาวบก ๒. เพื่อให๎ผู๎เรียน
มีสํวนรํวมในการสืบสาน
วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาพื้นบ๎าน
๓. เพื่อจัดนิทรรศการ
เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น

เชิงปริมาณ ผู๎เรียนชั้นอนุบาลมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎ ภูมิป๓ญญา
พื้นบ๎านถิ่นหาดใหญํ และ
สามารถสืบสานและประยุกต๑ใช๎
ได๎

30,000

30,000

30,000

30,000 ๑. ผู๎เรียนมีจิตสานึก โรงเรียนเทศบาล 3
อนุรักษ๑วัฒนธรรม ภูมิ
ป๓ญญาพื้นบ๎าน ๒.
ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการ
สืบสานวัฒนธรรม ภูมิ
ป๓ญญาพื้นบ๎าน ๓. จัด
นิทรรศการเสริมสร๎าง
ความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น

257

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

19 วันสาคัญ (- กิจกรรมวันแมํ
แหํงชาติ - พิธีถวายความอาลัย
แดํพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และถวายสดุดีแดํองค๑
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
และสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ ๒. เพื่อให๎
นักเรียนได๎ระลึกและแสดงออก
ถึงความกตัญ๒ูตํอพํอ แมํ และ
ตระหนักในหน๎าที่ของลูก

20 ยุวพุทธ (เงินรายได๎สถานศึกษา) ๑. เพื่อให๎นักเรียนตระหนักถึง
คุณคําความรักของพํอแมํและ
คุณครู
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีระเบียบ
วินัย ศีลธรรม จริยธรรมและ
ความสามัคคี
๓. เพื่อให๎นักเรียนหํางไกลจาก
ยาเสพติดและอบายมุข
๔. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
พุทธประวัติและปฏิบัติตาม
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

๑. ผู๎เรียนชั้นอนุบาล-มัธยมรํวม
กิจกรรมวิชาการ ถวายพระพร
เทิดไท๎องค๑ราชัน จานวน
๑,๒๖๔ คน ๒. ผู๎เรียนรํวม
กิจกรรมแสดงความกตัญ๒ู
กตเวทีตํอพํอแมํผู๎มีพระคุณ
จานวน ๕๐๐ คน ๓. วิทยากร
ผู๎ทรงคุณวุฒิบรรยายความรู๎
เรื่องการเลี้ยงดูบุตร ๔. ผู๎มีจิต
ศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาแกํ
นักเรียนขาดแคลน

15,000

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นป.๔-๖ จานวน ๘๐
คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีมีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ดารงชีวิตอยูํในโรงเรียน สังคม
อยํางมีความสุข

15,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
15,000

15,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,000 ๑. ผู๎เรียนได๎รํวมกิจกรรม โรงเรียนเทศบาล 3
ประกวดคาขวัญ
เรียงความ วาดภาพเป็น
การราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูหํ ัวและสมเด็จพระ
นางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ
๒. ผู๎เรียนได๎ระลึกถึงและ
แสดงออกถึงความกตัญ๒ู
ตํอพํอแมํ และตระหนัก
ในหน๎าที่ของลูก

15,000

15,000

15,000 ๑. นักเรียนตระหนักถึง
คุณคําความรักของพํอแมํ
และคุณครู
๒. นักเรียนมีระเบียบวินัย
ศีลธรรม จริยธรรมและ
ความสามัคคี
๓. นักเรียนหํางไกลจากยา
เสพติดและอบายมุข
๔. นักเรียนได๎เรียนรู๎พุทธ
ประวัติและปฏิบัติตาม
ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม
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โรงเรียนเทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

21 สืบศิลป์ถิ่นไทย
- กิจกรรมสีสันบาติก
- กิจกรรมสร๎างสรรค๑งานศิลป์
- กิจกรรมคีตศิลปิน
- กิจกรรมสํงเสริมดนตรีไทย
- กิจกรรมอนุรักษ๑
ศิลปะการแสดงพื้นบ๎านภาคใต๎
- กิจกรรมนาฎยลีลา
- กิจกรรมระบา รา ฟูอน ละคร
โขน (เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมความสามารถ
พิเศษด๎านดนตรี นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์ และภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นของนักเรียน
๒. เพื่อเผยแพรํผลงานทางด๎าน
ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นตํอชุมชน
และหนํวยงานภายนอก

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนกลุํมสนใจ ครู
ผู๎ปกครอง และชุมชนประมาณ
๕๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รํวมกัน
อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม
สูํชุมชนและหนํวยงานภายนอก
๒. การจัดกิจกรรมทางด๎าน
ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะ

10,000

10,000

10,000

10,000 ๑. ผู๎เข๎ารํวมโครงการ โรงเรียนเทศบาล 4
ได๎รับการสํงเสริมให๎มี
ความสามารถพิเศษ
ด๎านดนตรี นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์ และภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น
๒. โรงเรียนได๎เผยแพรํ
ผลงานทางด๎านดนตรี
นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ตํอชุมชนและหนํวยงาน
ภายนอก โดยมี
ผู๎ปกครองและชุมชน
เข๎ามามีสํวนรํวม

22 คุณธรรมนาพาชีวิตชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎นักเรียนมีวินัย มี
คุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย๑ สุจริต
๓. เพื่อให๎นักเรียนมีความเมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ เสียสละ
เพื่อสํวนรํวม มีจิตสาธารณะ

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม
ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต๎นได๎

15,000

15,000

15,000

15,000 นักเรียนมีวินัย มี
คุณธรรม ปฏิบัติตาม
หลักธรรมเบื้องต๎นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
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โรงเรียนเทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

23 สํงเสริมมารยาทไทย การใช๎
ภาษาไทย ภาษาถิ่น (เงิน
รายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อปลูกฝ๓งให๎นักเรียนรู๎จัก
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย
๒. เพื่อให๎นักเรียนมองเห็น
คุณคําความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทยและเข๎าใจในการ
ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได๎
อยํางถูกต๎อง
๓. เพื่อกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิด
ความรักและหวงแหนวัฒนธรรม
ไทย
๔. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎
แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทย
และประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่น

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับสายชั้นอนุบาล
ศึกษา – มัธยมศึกษา จานวน
๑,๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนเห็นคุณคํา
ความสาคัญและเกิดความรัก
และหวงแหนวัฒนธรรมไทย
๒. นักเรียนเห็นถึงความงดงาม
ของวัฒนธรรมไทยที่ควร
อนุรักษ๑และเผยแพรํ

3,000

3,000

3,000

3,000 ๑. นักเรียนมีความรู๎
โรงเรียนเทศบาล 4
ความเข๎าใจวัฒนธรรม
และประเพณีไทย
๒. นักเรียนมองเห็น
คุณคํา ความสาคัญ
ของวัฒนธรรมไทยและ
ให๎ความสาคัญรํวม
อนุรักษ๑
๓. นักเรียนเกิดความรัก
หวงแหนวัฒนธรรม
ไทยและให๎ความสนใจ
รํวมอนุรักษ๑
๔. นักเรียนแสดงออก
และมีสํวนรํวมในการ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย

24 วันสาคัญทางศาสนา
-วันเข๎าพรรษา
-วันอาสาฬหบูชา
-วันมาฆบูชา
-วันวิสาขบูชา
-วันสารทเดือนสิบ
-วันธรรมสวนะ
-ทอดกฐิน
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับงานประเพณีศาสนา
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น
๒. เพื่อให๎โรงเรียนชุมชน
ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรม
๓.เพื่อสร๎างจิตสานึกให๎นักเรียน
อนุรักษ๑และทานุบารุงเกี่ยวกับ
งานประเพณีศาสนาและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น

เชิงปริมาณ
ผู๎บริหาร ครู นักเรียนและชุมชน
ร๎อยละ ๘๕ ได๎รํวมเข๎ากิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎
มีจิตสานึกที่ดี และมีสํวนรํวม
ในการทานุบารุง ประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรม

15,000

15,000

15,000

15,000 ๑.นักเรียนได๎รับความรู๎ โรงเรียนเทศบาล 4
เกี่ยวกับงานประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
๒.ผู๎ปกครองและชุมชน
มีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรม
๓.สร๎างจิตสานึกอนุรักษ๑
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

25 อนุรักษ๑วัฒนธรรมไทย
-วันพํอ
-วันแมํ
-วันไหว๎ครู
-วันลอยกระทง
-วันสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๒.เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักบุญคุณ
บิดา-มารดา
๓.เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาส
กระทาความดีตอบแทน
พระคุณบิดา-มารดา
๔.เพื่ออนุรักษ๑ประเพณี
วัฒนธรรมไทย

เชิงปริมาณ
ครู นักเรียน บุคลากร และ
ผู๎ปกครอง
เชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎
และเข๎าใจแนวคิดประเพณี
วัฒนธรรมความกตัญ๒ูกตเวทีที่
มีตํอพํอแมํได๎ ร๎อยละ ๙๐

20,000

20,000

20,000

20,000 ๑.นักเรียนมีความ
โรงเรียนเทศบาล 4
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑
๒.นักเรียนมีความ
กตัญ๒ูตํอผู๎มีพระคุณ
๓.นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม
๔.นักเรียนอนุรักษ๑
ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย

26 จัดกิจกรรมวันสาคัญ (เงิน
รายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อเทิดพระเกียรติแดํ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินีนาถ 2. เพื่อ
ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนได๎แสดง
ความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย๑ ดารงไว๎
ซึ่งประเพณีที่ดีงามรักความเป็น
ไทย 3. เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
นาหลักธรรมไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน

เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น
อนุบาล– ประถมศึกษาปีที่ 6
ร๎อยละ 100 เข๎ารํวมวันสาคัญ
ของไทย เชิงคุณภาพ นักเรียนได๎
เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงเกิด
ความตระหนักในความสาคัญ
ของวันสาคัญตํางๆ ของไทย

10,000

10,000

10,000

10,000 1. นักเรียน ครู และ โรงเรียนเทศบาล 5
ผู๎ปกครองได๎รํวม
เทิดพระเกียรติแดํ
พระบาทสมเด็จ พระ
เจ๎าอยูํหัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินีนาถ 2.
นักเรียนแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตํอชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย๑ 3.
นักเรียนนาหลักธรรมไป
ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

27 อนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี 1. เพื่อสํงเสริมสนับสนุน และ
ไทย (เงินรายได๎สถานศึกษา) อนุรักษ๑ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย
2. เพื่อปลูกจิตสานึกให๎นักเรียน
เกิดความตระหนัก และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ๑

ครู นักเรียนและชุมชน มีสํวน
รํวมในการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย

15,000

15,000

15,000

28 วันคริสต๑มาส (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

เชิงปริมาณ ๑. ผู๎เรียนระดับ
อนุบาล ๑-๓และประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ ที่เข๎ารํวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ๑. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
ประเพณีและวัฒนธรรมในวัน
คริสต๑มาส

3,000

3,000

3,000

๑. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
ประเพณีและวัฒนธรรมในวัน
คริสต๑มาส ๒. เพื่อให๎นักเรียน
สนใจแสวงหาความรู๎จากการ
จัดกิจกรรม ๓ .เพื่อให๎นักเรียน
มีความมั่นใจและกล๎าแสดงออก
อยํางเหมาะสมในโครงการ ๔.
เพื่อเป็นการสืบสานสร๎างสรรค๑
วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทย
และตะวันตก
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ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,000 1. นักเรียนมีจิตสานึก โรงเรียนเทศบาล 5
และรํวมกันสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณีไทย
3. โรงเรียนและชุมชนมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ๑
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย
3,000 ๑. นักเรียนและ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎
เรียนรู๎ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ถูกต๎องเกิด
คํานิยมที่ดี ๒. นักเรียน
มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด๎าน
นันทนาการและมีความ
มั่นใจ ๓. นักเรียน
สามารถปฏิบัติตนใน
การอยูํรํวมในสังคมได๎
อยํางมีความสุข ๔.
นักเรียนได๎รับการ
สํงเสริมทางด๎านทักษะ
การใช๎ภาษาและกล๎า
แสดงออก

โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

29 วันตรุษจีน (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
๑. เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัด
ภาพแวดล๎อมและการบริการที่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 2.
เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสํงเสริมทั้งด๎าน
คุณภาพและคุณ ธรรมแกํ
ผู๎เรียนอยํางหลากหลาย ๓.
เพื่อให๎ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียน
เป็นสาคัญ ๔. เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร ๕. เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ๖.
เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับรู๎และเข๎าใจ
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนา
ธรรมที่สืบทอดตํอกันมาชอง
ชาวจีน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน และนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา / ระดับ
อนุบาล ทุกระดับชั้น เชิง
คุณภาพ ร๎อยละ ๙๐ ผู๎เรียนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนัก
และรับผิดชอบรํวมในฐานะ
พลเมืองอาเซียน ร๎อยละ ๙๐
ผู๎เรียนมีทักษะ ได๎รับการ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพเพื่อให๎
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
สํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนอยําง
หลากหลาย เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง รักการเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
และสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎
ในชีวิตประจาวันได๎

2561
3,000

263

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
3,000

3,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

3,000 ๑. ผู๎เรียนมีความรู๎
โรงเรียนเทศบาล 6
ความเข๎าใจ ตระหนัก
และรับผิดชอบรํวมใน
ฐานะพลเมืองอาเซียน
๒. นักเรียน ครู
ผู๎บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน ๓. ผู๎เรียนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับขนมธรรมเนียม
ประเพณี และประวัติ
ความเป็นมาในวัน
ตรุษจีน ที่ถือเป็น
ประเพณีที่สืบทอดตํอ
กันมาช๎านานได๎มาก
ยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30 วันไหว๎ครู (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความ
กตัญ๒ูกตเวที ๒. เพื่อให๎ผู๎เรียน
ระลึกพระคุณของครู อาจารย๑
แสดงออกซึ่งการตอบแทน
พระคุณอยํางเหมาะสม ๓. เพื่อ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎คํานิยมไทย
เห็นคุณคําในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ภูมิป๓ญญาไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็นไทย

เชิงปริมาณ ผู๎เรียนระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา ร๎อย
ละ ๑๐๐เข๎ารํวมโครงการฯ เชิง
คุณภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค๑ ร๎อยละ ๙๐

9,000

9,000

9,000

9,000 ๑. ผู๎เรียนมีความ
ซื่อสัตย๑สุจริตมีความ
กตัญ๒ูกตเวที ๒.
ผู๎เรียนระลึกพระคุณ
ของครู อาจารย๑
แสดงออกซึ่งการตอบ
แทนพระคุณอยําง
เหมาะสม ๓. ผู๎เรียนรู๎
คํานิยมไทย เห็นคุณคํา
ในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ภูมิป๓ญญาไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

โรงเรียนเทศบาล 6

31 วันแมํแหํงชาติ (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

1. เพือ่ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความ
กตัญ๒ูกตเวที ๒. เพือ่ สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเคารพรักพํอแมํ ผู๎ปกครอง
แสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณ
อยํางเหมาะสม ๓. เพือ่ ให๎ผู๎เรียนที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย๑ ๔. เพือ่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎คํานิยมไทย
เห็นคุณคําในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ภูมิป๓ญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม
และความเป็นไทย

เชิงปริมาณ ผู๎เรียนระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา ร๎อย
ละ ๙0เข๎ารํวมโครงการฯ เชิง
คุณภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค๑ ร๎อยละ ๙๐

6,000

6,000

6,000

6,000 1. ผู๎เรียนมีความกตัญ๒ู

โรงเรียนเทศบาล 6

กตเวที ๒. ผู๎เรียนเคารพ
รักพํอแมํ ผู๎ปกครอง
แสดงออกซึ่งการตอบ
แทนพระคุณอยําง
เหมาะสม ๓. ผู๎เรียนที่
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ ๔. ผู๎
เรียนรู๎คํานิยมไทย เห็น
คุณคําในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ภูมิป๓ญญาไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็น
ไทย

264

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

32 วันพํอแหํงชาติ (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

1. เพือ่ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความ
กตัญ๒ูกตเวที ๒. เพือ่ สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเคารพรักพํอแมํ ผู๎ปกครอง
แสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณ
อยํางเหมาะสม ๓. เพือ่ ให๎ผู๎เรียนที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย๑ ๔. เพือ่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎คํานิยมไทย
เห็นคุณคําในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ภูมิป๓ญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม
และความเป็นไทย

เชิงปริมาณ ผู๎เรียนระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา ร๎อย
ละ ๙0 เข๎ารํวมโครงการฯ เชิง
คุณภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค๑ ร๎อยละ ๙๐

6,000

33 วันลอยกระทง (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่เข๎า
รํวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของท๎องถิ่น ๒.
เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่มีผลงาน
ด๎านศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่น
และของไทย ๓. เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนที่สนใจ ประพฤติปฏิบัติ
และรํวมกิจกรรมที่แสดงออกถึง
การนิยมไทย ๔. เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นและภูมิป๓ญญาไทย

เชิงปริมาณ ผู๎เรียนระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา ร๎อย
ละ ๙0เข๎ารํวมโครงการฯ เชิง
คุณภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค๑ ร๎อยละ ๙๐

4,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
6,000

6,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
6,000 1. ผู๎เรียนมีความกตัญ๒ู

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

กตเวที ๒. ผู๎เรียนเคารพ
รักพํอแมํ ผู๎ปกครอง
แสดงออกซึ่งการตอบ
แทนพระคุณอยําง
เหมาะสม ๓. ผู๎เรียนที่
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ ๔. ผู๎
เรียนรู๎คํานิยมไทย เห็น
คุณคําในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ภูมิป๓ญญาไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็น
ไทย
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4,000

4,000

4,000 1. ผู๎เรียนมีความ
โรงเรียนเทศบาล 6
กตัญ๒ูกตเวที ๒. ผู๎เรียน
เคารพรักพํอแมํ
ผู๎ปกครอง แสดงออกซึ่ง
การตอบแทนพระคุณ
อยํางเหมาะสม ๓.
ผู๎เรียนที่แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย๑
๔. ผู๎เรียนรู๎คํานิยมไทย
เห็นคุณคําในภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

34 วันสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
๑. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่เข๎า
รํวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของท๎องถิ่น ๒.
เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่มีผลงาน
ด๎านศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่น
และของไทย ๓. เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนที่สนใจ ประพฤติปฏิบัติ
และรํวมกิจกรรมที่แสดงออกถึง
การนิยมไทย ๔. เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นและภูมิป๓ญญาไทย

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ผู๎เรียนระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา ร๎อย
ละ ๙0เข๎ารํวมโครงการฯ เชิง
คุณภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค๑ ร๎อยละ ๙๐

2561
10,000

266

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
10,000

10,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. ผู๎เรียนมีความ
โรงเรียนเทศบาล 6
กตัญ๒ูกตเวที ๒. ผู๎เรียน
เคารพรักพํอแมํ
ผู๎ปกครอง แสดงออกซึ่ง
การตอบแทนพระคุณ
อยํางเหมาะสม ๓.
ผู๎เรียนที่แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย๑
๔. ผู๎เรียนรู๎คํานิยมไทย
เห็นคุณคําในภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ๑.
ผู๎เรียนมีเมตตา กรุณา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ เสียสละ
เพื่อสํวนรวม และมีจิต
สาธารณะ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

35 สัปดาห๑วันภาษาไทย (เงิน
รายได๎สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
1. เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย 2. เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนนิยมไทย เห็นคุณคําใน
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญา
ไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 3. เพื่อสํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎
ด๎วยตนเอง 4. สํงเสริมผู๎เรียน
ให๎มีทักษะในการแสวงหาความรู๎
รักการเรียนรู๎และพัฒนาตัวเอง
อยํางตํอเนื่อง 5. สํงเสริมผู๎เรียน
ให๎มีนิสัยใฝุรู๎ ใฝุเรียนรักการอําน
6. ผู๎เรียนมีจิตอาสา

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ๑. ผู๎เรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- ๖
ร๎อยละ 95เข๎ารํวมโครงการ
เชิงคุณภาพ 1. ผู๎เรียนมีความ
พึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎อยํางหลากหลาย โดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ

2561
10,000
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
10,000

10,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. ผู๎เรียนมีความสนใจ โรงเรียนเทศบาล 6
และเข๎ารํวมกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดขึ้น 2.
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
สํงเสริมการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย 3. ผู๎เรียน
นิยมไทย เห็นคุณคําใน
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิ
ป๓ญญาไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 4. ผู๎เรียน
สามารถค๎นคว๎าหา
ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 5.
ผู๎เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ รักการ
เรียนรู๎และพัฒนาตัวเอง
อยํางตํอเนื่อง 6.
ผู๎เรียนมีนิสัยใฝุรู๎ใฝุเรียน
รักการอํานเป็นบุคคล
แหํงการเรียนรู๎

6.2 กลยุทธ๑การเสริมสร๎างเครือขําย ความรํวมมือด๎านศาสนา การอนุรักษ๑บารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญ
๓ ญาท๎องถิ่น
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

1 สนับสนุนกิจการด๎านศาสนา
1.เพื่อสํงเสริมประเพณีทาง
และการอนุรักษ๑ บารุงรักษา
ศาสนาให๎ดารงอยูํคูํชุมชนตํอไป
ศิลปะ วัฒนธรรม
2.เพื่อสํงเสริมการจัด
ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต การศึกษาตามหลักศาสนา
ประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
พัฒนา เด็กและเยาวชนในพื้นที่

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

อุดหนุนกิจการด๎านศาสนาและ
การอนุรักษ๑ บารุงรักษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํ

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

1.ประชาชนได๎มีสํวน ฝุายสํงเสริม
รํวมในการสํงเสริม
ศาสนาศิลปะและ
ประเพณีทางศาสนาให๎ วัฒนธรรม
ดารงอยูํคูํชุมชนตํอไป
2.เด็กและเยาวชน
ได๎รับการสํงเสริมศึกษา
หลักธรรมทางศาสนา
100,000
นาไปสูํการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง
ตํอไป

- อุดหนุนกิจการวัดมหัตตมังค
ลาราม เพื่อจัดโครงการอบรม
จริยธรรม เด็ก เยาวชน ศูนย๑
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑

100,000

100,000

100,000

- อุดหนุนกิจการวัดหงษ๑
ประดิษฐาราม เพื่อจัด
โครงการสํงเสริมศูนย๑ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑

100,000

100,000

100,000

100,000

- อุดหนุนกิจการวัดโคกสมาน
คุณ เพื่อจัด โครงการเข๎าคําย
เยาวชน, โครงการสํงเสริม
เยาวชนเข๎าวัดวันอาทิตย๑เด็ก
และเยาวชน เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวํา 150 คน

100,000

100,000

100,000

100,000
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หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

- อุดหนุนกิจการมัสยิดมะมู
ดีย๏ะ เพื่อจัด โครงการสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม , โครงการ
สํงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

- อุดหนุนกิจการมัสยิดหน๎า
ควน (นูรุดดีน) เพื่อจัดโครงการ
สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
โครงการสํงเสริมกิจกรรมเดือน
รอมฎอน

300,000

300,000

300,000

300,000

- อุดหนุนกิจการมัสยิดหมัดยา
เม๏าะมุสลิมหาดใหญํ เพื่อจัด
โครงการสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม , โครงการสํงเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

- อุดหนุนกิจการมัสยิดกลางดี
นุลอิสลาม (มัสยิดสถานี 2)
เพื่อจัด โครงการสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม , โครงการ
สํงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

- อุดหนุนกิจการมัสยิด
ปากีสถาน เพื่อจัด โครงการ
สํงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน
- อุดหนุนกิจการมูลนิธิเสียงสัจ
ธรรมเพื่อจัด โครงการสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม, โครงการ
สํงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

-

50,000

50,000

50,000

150,000

150,000

150,000

150,000
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หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

- อุดหนุนกิจการมูลนิธิสะอีด
เพื่อจัด โครงการสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม , โครงการ
สํงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

- อุดหนุนกิจการสมาคมคนตา
บอดมุสลิม เพื่อจัดโครงการ
สํงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

50,000

50,000

50,000

50,000

อุดหนุนกิจการสมาคมมุสลิม
หาดใหญํ เพื่อจัดโครงการ
สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
โครงการสํงเสริมกิจกรรมเดือน
รอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

- อุดหนุนกิจการสมาคมชาว
เหนือ-อีสาน เพื่อจัด โครงการ
งานประเพณียี่เป็ง, โครงการ
งานตานก๐วยสลาก, โครงการ
งานขันโตกดินเนอร๑
ปี๋ใหมํเมือง

550,000

650,000

650,000

650,000

ฝึกซ๎อมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มี
ความสามารถทางด๎านทัศนศิลป์
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา
อุดหนุนกิจการคริสตจักรพระสิริ
เพื่อจัดโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

150,000

150,000
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150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

7) ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาารกีฬาและนันทนาการ
7.1 กลยุทธ๑การสํงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาสูํความเป็นเลิศ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 จัดการแขํงขันกีฬา "อนุบาล
ช๎างน๎อยเกมส๑ "

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กรักการการ
เลํนกีฬา และมีทักษะทางด๎าน
กีฬาตั้งแตํวัยเยาว๑ตลอดจนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

นักเรียนอนุบาลของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญํ
และสังกัดอื่นเข๎ารํวมการแขํงขัน
จานวน 500 คน

270,000

270,000

270,000

270,000 เด็กรักการการเลํนกีฬา ฝุายกิจกรรมเด็ก
และมีทักษะทางด๎าน
และเยาวชน
กีฬาตั้งแตํวัยเยาว๑มี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ๑

2 จัดการแขํงขันกีฬา "กุญชร
เกมส๑ต๎านยาเสพติด"

- เพื่อเปิดโอกาสให๎พนักงาน
พนักงาน ครูเทศบาล
ลูกจ๎างประจาและพนักงานจ๎าง
ได๎ทากิจกรรมรํวมกัน
เสริมสร๎างความสามัคคี ในหมูํ
คณะมีสุขภาพแข็งแรงและมี
น้าใจเป็นนักกีฬา
- เพื่อคัดเลือกทีมนักกีฬาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ๑
ประจาปี 2561 - 2564
- เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ปูองกันยาเสพติด ตาม
นโยบายของรัฐบาลและให๎
เป็นไปตามวาระแหํงชาติวํา
ด๎วยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

- จัดการแขํงขันกีฬาพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ๎างประจาและพนักงานจ๎าง
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญํมี
นักกีฬาและเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวม
จานวน 3,000 คน
- คัดเลือกนักกีฬาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํเพื่อเข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬาท๎องถิ่น
สัมพันธ๑ ประจาปี 25612564 ทั้งกีฬาสากลและกีฬา
พื้นบ๎าน จานวน 300 คน

200,000

200,000

200,000

200,000 - เกิดความสามัคคีและ

สานักการศึกษา

ความเข๎าใจอันดีภายใน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
หมูํคณะ รู๎จกั ใช๎เวลาวํางให๎ และเยาวชน
เป็นประโยชน๑ มีสุขภาพที่
สมบูรณ๑ แข็งแรง และมี
น้าใจเป็นนักกีฬา
- ได๎ทีมนักกีฬาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํเพือ่
เขํารํวมการแขํงขันกีฬา
ท๎องถิ่นสัมพันธ๑ อาเภอ
หาดใหญํ ประจาปี 2561
- 2564
- สนองตอบนโยบายของ
รัฐบาลและวาระแหํงชาติ
วําด๎วยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 จัดกิจกรรมเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬานักเรียนองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคใต๎และ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

วัตถุประสงค๑
- เพื่อสํงเสริมนโยบายของกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ด๎านกีฬาและนันทนาการ
- เพื่อสํงเสริมให๎นักกีฬา
โรงเรียนสังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมี ความสามัคคี
และมีน้าใจเป็นนักกีฬา
- เพื่อสํงเสริมสมรรถภาพทาง
รํางกายควบคูํจิตใจแกํนักกีฬา
โรงเรียนสังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
- เพื่อพัฒนาฝีมือทางด๎านการ
กีฬาแกํนักกีฬาโรงเรียนสังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- เพื่อกระตุ๎นให๎เด็กและเยาวชน
ได๎สนใจในการเลํนกีฬา - กรีฑา
มากขึ้น
- เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชน
ได๎รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑ตํอตนเองและสังคม

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดสํงนักกีฬาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น แหํง
ประเทศไทย ทั้งรอบคัดเลือก
ระดับภาคใต๎ และรอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ จานวน
300 คน
- นักกีฬาสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญํ ได๎รับรางวัลไมํน๎อย
กวํา 10 รายการ

2561
5,000,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
5,000,000

5,000,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
5,000,000 - นักกีฬามีสมรรถภาพ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายกิจกรรมเด็ก

ทางรํางกายและจิตใจที่ดี และเยาวชน
ขึ้น
- นักกีฬานากิจกรรมที่เข๎า
แขํงขันไปใช๎ใน
ชีวติ ประจาวันได๎
- นักกีฬาได๎รับการพัฒนา
ฝีมือ มีระเบียบ วินัยดีขึ้น
มีความพร๎อมจะเข๎ารํวม
การแขํงขันได๎ทุกระดับ
- นักกีฬา รู๎กฎ กติกา
มารยาท ในการเลํนกีฬา
- นักกีฬาเลํนกีฬาเพือ่
หลีกเลี่ยงยาเสพติด
- นักกีฬารู๎จกั วิธกี าร
ดาเนินการจัดการแขํงขัน
เลํนกีฬา และดูกีฬาที่ถูก
วิธี
- นักกีฬาได๎รํวมกิจกรรม
กีฬาสังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เกิดความ
สามัคคีและมีน้าใจเป็น
นักกีฬา
- เป็นการกระตุ๎นเด็กและ
เยาวชนได๎ใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง
และสังคม ด๎วยการเลํน
กีฬามากขึ้น

272

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

4 พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนด๎าน
กีฬาฟุตบอล

วัตถุประสงค๑
- เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬาฟุตบอลกับ
องค๑กรหนํวยงานภายนอก เพื่อพัฒนาและสํงเสริมผู๎เรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางด๎าน
กีฬาฟุตบอล - เพื่อสร๎างชื่อเสียง
ให๎กับเทศบาลนครหาดใหญํและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ใน
ด๎านกีฬาฟุตบอล - เพื่อคัดเลือก
คัดสรร นักกีฬา/เตรียมทีม
นักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนในนาม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน
อปท. ระดับตัวแทนภาคใต๎
และระดับประเทศตํอไป

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนใน
สังกัดโรงเรียนเทศบาลเข๎ารํวม
โคงการ เพื่อคัดเลือกจานวน
ประมาณ 300 คน และ
จานวนผู๎ที่ได๎คัดเลือกเข๎ารํวม
โครงการ จานวน ประมาณ
20-30 คน/รุํน โดยดาเนิน
โครงการตลอดทั้งปี

2561
800,000

273

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
800,000

800,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

800,000 - สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ สานักการศึกษา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา ฝุายกิจกรรมเด็ก
ฟุตบอลกับองค๑กร
และเยาวชน
หนํวยงานภายนอก พัฒนาและสํงเสริม
ผู๎เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ทางด๎านกีฬาฟุตบอล สร๎างชื่อเสียงให๎กับ
เทศบาลฯ และโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ ใน
ด๎านกีฬาฟุตบอล สร๎างนักกีฬารุํนใหมํขึ้น
ทดแทนรุํนเดิมอยําง
ตํอเนื่อง และเตรียม
นักกีฬาฝีมือดีสารองไว๎
เป็นตัวแทนระดับตําง ๆ
ตํอไปในอนาคต คัดเลือก คัดสรร
นักกีฬา/เตรียมทีม
นักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทน
ในนามโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ เข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬานักเรียน
อปท. ระดับตัวแทน
ภาคใต๎ และ
ระดับประเทศตํอไป

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 จัดการแขํงขันกีฬา "เซป๓กตะกร๎อ หาดใหญํแชมป์เปี้ยน
ชิพส๑"

- เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนและ จัดการแขํงขันเซป๓ก-ตะกร๎อ มี
ประชาชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎
นักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
เป็นประโยชน๑โดยการเลํนกีฬา จานว 200 คน
ตะกร๎อ
- เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ รํางกาย
แข็งแรงและจิตใจที่ดี
- เพื่อยกระดับกีฬาเซป๓กตะกร๎อ
ให๎มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

200,000

200,000

200,000

200,000 - เยาวชนและ
ฝุายกิจกรรมเด็ก
ประชาชนได๎รู๎จักใช๎
และเยาวชน
เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑ - ผู๎เข๎ารํวม
การแขํงขันจะได๎รับ
ประสบการณ๑มากยิ่งขึ้น
มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น มาตรฐานกีฬาเซป๓กตะกร๎อ สูงขึ้นมี
มาตรฐานสูงขึ้น

6 จัดการแขํงขันแบดมินตันนคร
หาดใหญํโอเพํน

- เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพและ นักกีฬาแบดมินตันจากสโมสร
พลานามัยที่ดี ของผู๎เข๎ารํวม
และชมรมทั่วประเทศเข๎ารํวม
แขํงขัน
แขํงขัน จานวน 300 คน
- เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่สนใจใน
กีฬาแบดมินตันได๎มีโอกาสเข๎า
รํวมการแขํงขันและเป็นการหา
ประสบการณ๑จากการแขํงขัน
- เพื่อสร๎างความสามัคคีในหมูํ
สมาชิกชมรมแบดมินตันทุก ๆ
ชมรมที่เข๎ารํวมการแขํงขัน
- เพื่อเสริมสร๎างนักกีฬาเพื่อ
เป็นตัวแทนจังหวัด และ
ประเทศชาติตํอไป
- เพื่อสร๎างมาตรฐานการเลํน
กีฬาแบดมินตัน

100,000

100,000

100,000

100,000 - เสริมสร๎างสุขภาพ
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และพลานามัยที่ดีของ และเยาวชน
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
- นักกีฬาได๎มีโอกาสเข๎า
รํวมการแขํงขันและได๎
ประสบการณ๑ จากการ
แขํงขัน - เกิดความ
สามัคคีในหมูํสมาชิก
ชมรมแบดมินตันทุก
ชมรมที่เข๎ารํวมแขํงขัน เกิดนักกีฬาที่มี
ความสามารถเป็น
ตัวแทนจังหวัดและ
ประเทศชาติ - เกิด
มาตรฐานการเลํนกีฬา
แบดมินตันสูํระดับสากล
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โครงการ/
กิจกรรม

7 จัดการแขํงขันเทนนิสชิงแชมป์
นครหาดใหญํ

8 จัดการแขํงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสชิงแชมป์นครหาดใหญํ

วัตถุประสงค๑
- เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก เยาวชน
และประชาชน มีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ๑
- เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก เยาวชน
และประชาชน หันมาสนใจการ
เลํนกีฬาเทนนิสมากยิ่งขึ้น
- เพื่อยกระดับนักกีฬาเทนนิส
ให๎มีมาตรฐานสูงขึ้น
- เพื่อสนองตํอนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งทาให๎ เด็ก เยาวชน
ประชาชน หํางไกลยาเสพติด

- เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชน ได๎มีโอกาส พัฒนาฝีมือ
การเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิสสูํ
ระดับชาติ ตํอไป
- เพื่อสํงเสริมเด็กและเยาวชน
ได๎รู๎จักการเลํนกีฬารักการเลํน
กีฬา ไมํหันไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพ
ติด
9 จัดการแขํงขันฟุตซอลชิงแชมป์ - เพื่อสํงเสริมการเลํนกีฬาฟุต
นครหาดใหญํ
ซอล'ให๎กับประชาชน
- เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนรักการ
เลํนกีฬาหํางไกลจากยาเสพติด

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จัดการแขํงขันกีฬาเทนนิส
รายการเทนนิสเยาวชนและ
รายการเทนนิสประชาชนมี
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จานวน 450
คน

300,000

300,000

300,000

300,000 - ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขัน ฝุายกิจกรรมเด็ก
มีสุขภาพ รํางกาย
และเยาวชน
แข็งแรง สมบูรณ๑ ได๎รับ
ประสบการณ๑มากยิ่งขึ้น
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนรู๎จัก ใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน๑
หันมาสนใจการเลํนกีฬา
หํางไกลจากยาเสพติด
- ทาให๎เยาวชนมีความ
รักความสามัคคี

จัดการแขํงขันเทเบิลเทนนิสมี
นักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
จานวน 200 คน

100,000

100,000

100,000

100,000 - เด็กและเยาวชนได๎มี ฝุายกิจกรรมเด็ก
โอกาสพัฒนาฝีมือการ และเยาวชน
เลํนกีฬาเทเบิลเทนนิสสูํ
ระดับชาติตํอไป
- เด็กและเยาวชนรู๎จัก
การเลํนกีฬารักการเลํน
กีฬา รู๎หํางไกลยาเสพติด

ประชาชนเข๎ารํวมโครงการ
จานวน 1,000 คน

150,000

100,000

100,000

100,000 - ประชาชนได๎เลํนกีฬา ฝุายกิจกรรมเด็ก
และออกกาลังกาย
และเยาวชน
- เยาวชนรักการเลํน
กีฬารู๎หํางไกลจากยา
เสพติด

275

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10 จัดกิจกรรมมหกรรมไท๎เก็ก
เทศบาลนครหาดใหญํ

- เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
นักกีฬาไท๎เก็กเข๎ารํวมกิจกรรม
สุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ๑
มหกรรมไท๎เก็ก จานวน 200
- เพื่อให๎ประชาชนมีความสนใจ คน
กีฬาไท๎เก็กมากยิ่งขึ้น
- เพื่อเสริมสร๎างสามัคคีในหมูํ
คณะ

180,000

180,000

180,000

180,000 - ประชาชนมีสุขภาพ ฝุายกิจกรรมเด็ก
พลานามัยที่สมบูรณ๑
และเยาวชน
แข็งแรง
- เยาวชนและประชาชน
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑
- สร๎างความสามัคคีใน
หมูํคณะและยกระดับ
มาตรฐานกีฬาไท๎เก็ก

11 จัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ๑

- เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ จัดสํงนักกีฬาและเจ๎าหน๎าที่ เข๎า
อันดีระหวํางองค๑กรปกครอง
รํวมการแขํงขันฯ จานวน 300
สํวนท๎องถิ่นตํางๆ โดยใช๎กีฬา
คน
และนันทนาการเป็นสื่อสร๎าง
ความรักและความสามัคคี และ
การสร๎างภาคีเครือขํายของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

200,000

200,000

200,000

200,000 เกิดความสัมพันธ๑อันดี
เกิดความรัก ความ
สามัคคีและเกิดภาคี
เครือขํายปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

12 สนับสนุนด๎านกีฬาและอุปกรณ๑ เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเยาวชน และ สนับสนุนด๎านกีฬาและอุปกรณ๑
กีฬาให๎เด็กที่มีพรสวรรค๑ในแตํ ประชาชน รักการเลํนกีฬา และ กีฬาให๎เด็กที่มีพรสวรรค๑ในแตํ
ละชุมชน
มีทกั ษะทางด๎านกีฬาตลอดจนมี ละชุมชน
สุขภาพที่แข็งแรง หํางไกลจาก
ยาเสพติด

200,000

200,000

200,000

200,000 เด็กเยาวชน และ
ฝุายกิจกรรมเด็ก
ประชาชน รักการเลํน และเยาวชน
กีฬา และมีทักษะ
ทางด๎านกีฬาตลอดจนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
หํางไกลจากยาเสพติด
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ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 จัดการแข่งขันหาดใหญ่เทนนิส - เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
ในวงนักกีฬาเทนนิสสูงอายุ
ทีม
รายการเทนนิสทีมในระดับ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน นานาชาติ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
การแข่งขันเทนนิสประเภททีม
จานวน ๔๐๐ คน

2561
300,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
300,000

300,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

300,000 - เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี สานักการศึกษา/
ในวงนักกีฬาเทนนิสสูงอายุ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
เสริมสร้างความรู้ ความ
และเยาวชน
เข้าใจในการแข่งขันเทนนิส
ประเภททีมแข็งแรง รวมทัง้
ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และมีสุขภาพจิตทีด่ ี
ส่งเสริม สนับสนุน นักกีฬา
เทนนิสในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการเล่น
เทนนิสให้มมี าตรฐาน - สร้าง
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของนักเทนนิส
สูงอายุทงั้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ อันเป็น
ประโยชน์ตอ่ ไปในการเล่น
เทนนิสให้มมี าตรฐาน และ
พัฒนาสู่การเป็นนักเทนนิส
อาชีพต่อไป

แข็งแรง รวมทั้งห่างไกลจากยา
เสพติด - เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
และผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
ส่งเสริม สนับสนุน นักกีฬาเทนนิส
ในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การเล่นเทนนิสให้มีมาตรฐาน เพือ่ สร้างโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของนักเทนนิสสูงอายุ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อัน
เป็นประโยชน์ต่อไป
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หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

14 จัดการแข่งขันหาดใหญ่ สเก็ต
ชาเล้นจ์

วัตถุประสงค๑
- เพื่อส่งเสริมให้นักโรลเลอร์ส
เก็ตได้มีโอกาสเข้าแข่งขันเพื่อ
หาประสบการณ์ รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ทาให้
สุขภาพแข็งแรง รวมทั้ง
ห่างไกลจากยาเสพติด - เพื่อ
ส่งเสริมนักโรลเลอร์สเก็ตด้เรียน
รู้ระเบียบ การแข่งขัน กฎ กติกา
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ฯ - เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี สร้าง โอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในวงนักกีฬาโรลเลอร์สเก็ต
ประเทศในโซนอาเซียน - ทุก
ระดับวัยในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการเล่นโรล
เลอร์สเก็ตให้มีมาตรฐาน และ
พัฒนาสู่การเป็นนักโรลเลอร์ส
เก็ตอาชีพต่อไป

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝึกซ้อมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่มี
ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์
ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา

2561
200,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
200,000

200,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

สานักการศึกษา/
โอกาสเข้าแข่งขันเพือ่ หา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ประสบการณ์ รู้จกั ใช้'เวลา และเยาวชน

200,000 - นักโรลเลอร์สเก็ตได้มี

ว่างให้เป็นประโยชน์ ทา
ให้สุขภาพแข็งแรง
รวมทั้งห่างไกลจากยาเสพ
ติด - นักโรลเลอร์สเก็ตได้
เรียนรู้ระเบียบ การแข่งขัน
กฎ กติกา ในการเข้า
ร่วมการแข่งขัน อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ฯ
- เกิดความสัมพันธ์อันดี
สร้างโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในวงนักกีฬาโรลเลอร์ส
เก็ตประเทศในโซนอาเซียน
- ส่งเสริม สนับสนุน
นักเทนนิสทุกระดับวัยใน
การพัฒนาขีด
ความสามารถในการเล่น
โรลเลอร์สเก็ตให้มี
มาตรฐาน และพัฒนาสู่
การเป็นนักโรลเลอร์สเก็ต

278

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

15 จัดการแขํงขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนและเยาวชนเทศบาล
นครหาดใหญํ

วัตถุประสงค๑
- เพื่อให๎นักเรียนและเยาวชน
ได๎แสดง ออกในทางที่ถูกต๎องใน
การเลํนกีฬา- เพื่อคัดเลือ
นักกีฬา-กรีฑานักเรียนสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํ เข๎ารํวม
การแขํงขันระดับภาคและ
ระดับประเทศตํอไป
- เพื่อเป็นการสนับสนุน
หลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียน
- เพื่อให๎นักเรียนและเยาวชนได๎
เรียนรู๎เกิดทักษะ เกี่ยวกับการ
เลํนกีฬากรีฑาที่ถูกต๎อง
สามารถพัฒนาฝีมือของตนให๎
พัฒนายิ่งขึ้น - เพื่อเสริมสร๎าง
ความผูกพันธ๑ความรํวมมือ และ
การประสานงานที่ดีระหวําง
ผู๎ปกครองสื่อมวลชนและผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องกับเทศบาล

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2561

จัดการแขํงขันกีฬา -กรีฑา ใน
ระดับนักเรียนและเยาวชนมี
นักกีฬาเข๎ารํวม จานวน 250
คน

-

279

200,000

200,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000 - เด็กและเยาวชน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
สนใจออกกาลังกาย
และเยาวชน
ด๎วยการเลํนกีฬามากขึ้น
- สามารถคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาเพื่อเป็น
ตัวแทนเทศบาลนคร
หาดใหญํ ไปเข๎ารํวม
การแขํงขันระดับตําง ๆ
- นักเรียนและเยาวชน
ได๎รู๎จักแสดงออกที่
ถูกต๎องตํอตนเองและ
สํวนรวมด๎วยการเลํนกีฬา
- นักกีฬามี
ความสัมพันธ๑กันดีมาก
ขึ้นมีความสามารถด๎าน
กีฬาสูงขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 สํงเสริมการจัดการแขํงขันกีฬา
ตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ
เชิญรํวมการแขํงขัน

- เพื่อให๎นักกีฬาได๎มีโอกาส
สร๎างชื่อเสียงให๎กับตนเองและ
หนํวยงานที่สังกัด
- เพื่อสํงเสริมให๎นักกีฬาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญํได๎มี
ประสบการณ๑และมีความพร๎อม
จะเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาในทุก
โอกาส

จัดสํงนักกีฬาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญํเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาตามหนังสือสั่งการ
หรือหนังสือเชิญรํวมการแขํงขัน
ไมํน๎อยกวํา 5 รายการ

17 พัฒนาศักยภาพความสามารถ
พิเศษด๎านกีฬา

เพื่อฝึกทักษะกีฬาและพัฒนา
ศักยภาพให๎เกิดความเป็นเลิศ

18 สํงเสริมและพัฒนานักเรียนด๎าน ๑. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ มี
กีฬา (เงินรายได๎สถานศึกษา) ทักษะและมีความพร๎อมในการ
ฝึกซ๎อมกีฬา กรีฑา
๒. เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎ความรู๎
และทักษะเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาประเภทตํางๆ ได๎
๓. เพื่อเตรียมและ สรรหา
นักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนระดับ
เทศบาลไปแขํงขันระดับภาค
และระดับประเทศตํอไป

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

150,000

150,000

นักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จานวน 25 คน
ได๎พัฒนาทักษะด๎านกีฬา

40,000

40,000

40,000

40,000 ๑. ผู๎เรียนมีทักษะด๎าน โรงเรียนเทศบาล 3
กีฬาเป็นเลิศ ๒. ผู๎เรียน
มีสุขภาพรํางกาย
สมบูรณ๑แข็งแรง

เชิงปริมาณ
ร๎อยละ ๘๐ ของนักเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู๎
มี
ทักษะและมีความพร๎อมในการ
ฝึกซ๎อมกีฬา กรีฑาประเภท
ตําง ๆได๎ใช๎ความรู๎และทักษะ
เข๎ารํวมการแขํงขันการฝึกซ๎อม
กีฬา กรีฑาประเภทตําง ๆ ใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑

3,000

3,000

30,000

30,000 ๑. นักเรียนมีความรู๎ มี โรงเรียนเทศบาล 4
ทักษะและมีความพร๎อม
ในการฝึกซ๎อมกีฬา
กรีฑาประเภทตําง ๆ
๒. ได๎ใช๎ความรู๎และ
ทักษะเข๎ารํวมการ
แขํงขันการฝึกซ๎อมกีฬา
กรีฑาประเภทตําง ๆ
๓. นักเรียนได๎รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนใน
ระดับตํางๆ
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150,000 - นักกีฬาสามารถสร๎าง ฝุายกิจกรรมเด็ก
ชื่อเสียงให๎แกํตนเอง
และเยาวชน
และหนํวยงานต๎นสังกัด
- นักกีฬามี
ประสบการณ๑และมี
ความพร๎อมที่จะเข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬาได๎
ทุกโอกาส

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

19 ช๎างน๎อยเกมส๑ (เงินรายได๎
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค๑
๑.เพื่อให๎นักเรียนมีรํางกาย
แข็งแรง รักการออกกาลังกาย
๒.เพื่อให๎นักเรียนฝึกความเป็น
ระเบียบวินัยปฏิบัติตนตาม
ข๎อตกลงและเป็นผู๎นาและผู๎
ตามที่ดีได๎
๓.เพื่อให๎นักเรียนกล๎า
แสดงออกตามความเหมาะสม
กับวัย
ไปตามวัย

20 กีฬาช๎างน๎อยเกมส๑ (เงินรายได๎ 1. เพื่อสํงเสริมเด็กปฐมวัย
สถานศึกษา)
มีกจิ กรรมออก กาลังกาย เลํน
กีฬา เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ๑ มีพัฒนาการ
สมวัย
2. เพื่อเสริมสร๎าง เด็กปฐมวัยมี
ความรักความสามัคคีในหมูํคณะ
3. สํงเสริม เด็กปฐมวัยมี
ระเบียบวินัย มีน้าใจเป็น
นักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได๎รับการพัฒนาทั้ง ๔
ด๎าน คือรํางกาย อารมณ๑
สังคม สติป๓ญญา
ได๎ผลร๎อยละ ๘๐

30,000

30,000

30,000

30,000 ๑.นักเรียนมีรํางกาย โรงเรียนเทศบาล 4
แข็งแรง รักการออก
กาลังกาย
๒.นักเรียนได๎ฝึกความ
เป็นระเบียบวินัยปฏิบัติ
ตนตามข๎อตกลงและ
เป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดีได๎
๓.นักเรียนกล๎า
แสดงออกตามความ
เหมาะสมกับวัย
๔.นักเรียนรู๎จักการ
สังเกตการประสาน
สัมพันธ๑ของกล๎ามเนื้อ
ได๎รับการพัฒนา

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3
เชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัยได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
เคลื่อนไหวทางรํางกาย ออก
กาลังกาย เลํนกีฬา มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ๑
และมีพัฒนาการสมวัย ตาม
เกณฑ๑มาตรฐานที่กาหนด

20,000

20,000

20,000

20,000 1. เด็กปฐมวัยได๎ ออก โรงเรียนเทศบาล 5
กาลังกาย เลํนกีฬา เพื่อ
สุขภาพ ที่แข็งแรง
สมบูรณ๑ มีพัฒนาการ
สมวัย
2. เด็กปฐมวัยมีความ
รักความสามัคคีในหมูํ
คณะ
3. เด็กปฐมวัยมี
ระเบียบวินัย มีน้าใจ
เป็นนักกีฬา
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7.2 กลยุทธ๑การสํงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
โครงการ/
กิจกรรม
1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน
แหํงชาติ
ที่

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อให๎เยาวชนมีจิตสานึกใน - คัดเลือกเยาวชนดีเดํนและ
พระมหากรุณาธิคุณของ
ผู๎ทาคุณประโยชน๑ด๎านเด็กและ
พระบาทสมเด็จพระ
เยาวชนดีเดํนสาขาตําง ๆ เพื่อ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
เข๎ารับรางวัลเยาวชนดีเดํนและ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ผู๎ทาคุณประโยชน๑แกํเด็กและ
อานันทมหิดล และรู๎จักบาเพ็ญ เยาวชนดีเดํน
ประโยชน๑ตํอสังคมและสํวนรวม - จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
- เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎ เยาวชนแหํงชาติ มีผู๎เข๎ารํวม
เยาวชนมีระเบียบวินัย รู๎รัก
กิจกรรม จานวน 300 คน
สามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตระหนักในหน๎าที่และรู๎จัก
พัฒนา ตนเอง
- เพื่อสนองตํอนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหํงชาติ
วัตถุประสงค๑

2561
50,000
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
50,000
50,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
50,000 - เยาวชนซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของล๎นเกล๎าทั้งสอง
พระองค๑ มีความ
กระตือรือร๎นในการ
พัฒนาตนและประพฤติ
ตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอ
สังคมชุมชน และ
สํวนรวม
- เยาวชนมีระเบียบ
วินัยรู๎รักสามัคคี มี
คุณธรรม จริยธรรม
ตระหนักในหน๎าที่และ
รู๎จักพัฒนาตนเอง
- เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหํงชาติ

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

โครงการ/
กิจกรรม
2 จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็ก
แหํงชาติ
ที่

3 จัดกิจกรรมลานกีฬาและ
นันทนาการต๎านยาเสพติด

วัตถุประสงค๑
- เพือ่ สํงเสริมให๎เด็กเห็นคุณคํา
ของตนเองกล๎าแสดงออกในการ
ทากิจกรรมรํวมกัน มีความ
ภาคภูมิใจและยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑
และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท๑ รงเป็นประมุข
- เพือ่ สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็ก
มีระเบียบวินัย รู๎รักสามัคคี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักใน
หน๎าที่และรู๎จกั พัฒนาตนเอง
- เพือ่ สนองตํอนโยบายของรัฐบาล
และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหํงชาติ
- เพือ่ สํงเสริมให๎ประชาชนหันมา
สนใจการเลํนกีฬาและการออก
กาลังกาย
- เพือ่ ให๎ประชาชนรู๎จกั ใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน๑และได๎รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
- เพือ่ ให๎ประชาชนได๎แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองทางด๎าน
กีฬา
- เพือ่ สนับสนุนการปูองกันยาเสพ
ติดในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ จานวน 8,0000 คน

2561
500,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
500,000
500,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

หนํวยงาน
2564
ที่รับผิดชอบ
500,000 - เด็กเห็นคุณคําของตนเอง สานักการศึกษา
กล๎าแสดงออกในการทา
ฝุายกิจกรรมเด็ก
กิจกรรมรํวมกันมีความ
และเยาวชน
ภาคภูมใิ จและยึดมัน่ ใน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย๑ และการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท๑ รงเป็น
ประมุข
- เด็กมีระเบียบวินัย รู๎รัก
สามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตระหนักในหน๎าทีแ่ ละรู๎จกั
พัฒนาตนเอง
- เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

- ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรม
ลานนันทนาการจานวน 1,000
คน
- จัดการแขํงขันลานกีฬาต๎านยา
เสพติด มีนักกีฬาเข๎ารํวม
จานวน 50 ทีม

50,000

50,000

50,000

50,000 - ประชาชนหันมาสนใจ

ฝุายกิจกรรมเด็ก

เลํนกีฬาและการออก
และเยาวชน
กาลังกายมากขึ้น
- ประชาชนรู๎จกั ใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑และ
ได๎รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน
- ประชาชนได๎แสดงออก
ถึงความสามารถของ
ตนเองทางด๎านกีฬา
- เป็นการสนับสนุนการ
ปูองกันยาเสพติดในชุมชน
ตามนโยบายของรัฐบาล
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โครงการ/
กิจกรรม
4 สร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา
ที่

วัตถุประสงค๑
เพือ่ สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนมี
ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติดทุก
ประเภท เพือ่ สร๎างภูมิคุ๎มกันสํง
เสพติด

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํเด็กและ
เยาวชนเข๎ารํวมโครงการ
จานวน 100 คน

5 สํงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดู
ร๎อน

- เพื่อให๎เด็กและเยาวชนรู๎จักใช๎ เด็กและเยาวชนเข๎ารํวมฝึก
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ใน
กิจกรรมภาคฤดูร๎อนจานวน
ระหวํางปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1,000 คน
- เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎มี
ความรักสามัคคีเกิดความกลม
เกลียวในหมูํคณะเมื่อทา
กิจกรรมรํวมกัน
- เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎
พัฒนาตนเองทั้งด๎านรํางกาย
จิตใจ และสังคม
- เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในกีฬาประเภทตําง ๆ

6 สํงเสริมกิจกรรมวงหาดใหญํ
ออเคสตร๎า

เพื่อสนับสนุนวงดนตรีที่เป็น
สัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและ
เป็นความภาคภูมิใจของชาว
นครหาดใหญํ

นักเรียน นิสิต นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปภายในอาเภอ
หาดใหญํ จังหวัดสงขลา และ
ภาคใต๎ตอนลํางเข๎ารับการฝึก
กิจกรรม จานวน 85 คน

2561
200,000

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
200,000
200,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

หนํวยงาน
2564
ที่รับผิดชอบ
200,000 เด็กและเยาวชนได๎รับ
ฝุายการศึกษา
ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด นอกโรงเรียนและ
ทุกประเภท และเยาวชน ตามอัธยาศัย
มีภูมิคุ๎มกันตํอสิ่งเสพติด

600,000

600,000

600,000

600,000 - เด็กและเยาวชนรู๎จัก ฝุายกิจกรรมเด็ก
ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
และเยาวชน
ประโยชน๑
- เด็กและเยาวชนได๎ทา
กิจกรรมรํวมกันเกิด
ความสามัคคีในหมูํคณะ
- เด็กและเยาวชนได๎รับ
การพัฒนาที่ถูกต๎องใน
ทุกด๎าน

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 เกิดวงดนตรีที่เป็น
ฝุายกิจกรรมเด็ก
ตัวแทนและสัญลักษณ๑ และเยาวชน
ของนครหาดใหญํด๎าน
วัฒนธรรมสมัยใหมํ
ทัดเทียมระดับนานาชาติ

284

โครงการ/
กิจกรรม
7 สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย๑
เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญํ
ที่

วัตถุประสงค๑
- เพื่อสํงเสริมการดาเนินงาน
ตําง ๆ ของศูนย๑เยาวชน
เทศบาลนครหาดใหญํ ได๎แกํ
การฝึกกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ แกํสมาชิกศูนย๑
เยาวชนฯ
- เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎
เด็ก เยาวชน และประชาชนได๎
ทากิจกรรมในเวลาวําง
นอกเหนือจากการศึกษาใน
ห๎องเรียน หรือประกอบอาชีพ
อันจะกํอให๎เกิดการสร๎างสรรค๑
เชํน การเลํนกีฬา การ
นันทนาการ การฝึกความรู๎
และประสบการณ๑ เป็นต๎น

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ฝึกอบรมกีฬาและ
นันทนาการมีเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรม
จานวน 500 คน

8 จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ๑เพื่อ เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชน ฝึกอบรมคํายให๎ความรู๎แกํแกน
อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ได๎รบั ความรู๎เกี่ยวกับการ
นาเด็กและเยาวชนเข๎ารํวม
อนุรักษ๑ทรัพยากร การรักษา
โครงการจานวน 80 คน
สิ่งแวดล๎อม และการปูองกัน
แก๎ไข ป๓ญหาภาวะโลกร๎อนที่
เกิดขึ้นในป๓จจุบัน และอนาคต

2561
100,000

80,000
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
250,000
250,000

80,000

80,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

หนํวยงาน
2564
ที่รับผิดชอบ
250,000 - การดาเนินงานเป็นไป ฝุายกิจกรรมเด็ก
อยํางมีประสิทธิภาพ
และเยาวชน
ได๎รับการพัฒนาอยําง
เป็นระบบตามรูปแบบ
ของศูนย๑เยาวชน
ต๎นแบบ
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได๎รับการ
สํงเสริมและสนับสนุน
ในการทากิจกรรมที่
ตนเองสนใจและถนัด
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ รู๎หํางไกล
จากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด
80,000 เด็กและเยาวชนได๎รับ
ความรู๎เกี่ยวกับการ
อนุรักษ๑'
ทรัพยากรธรรมชาติ
การรักษาสิ่งแวดล๎อม
และการปูองกันแก๎ไข
ป๓ญหาภาวะโลกร๎อนที่
เกิดขึ้นได๎

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

โครงการ/
วัตถุประสงค๑
กิจกรรม
9 จัดรายการประชาสัมพันธ๑เสียง เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑
ตามสายสนามกีฬากลาง "จิระ ขําวสารแวดวงการศึกษา ด๎าน
นคร"
การกีฬาและนันทนาการ สาระ
นํารู๎ด๎านสุขภาพ ขําว
ประชาสัมพันธ๑ กิจกรรมตําง ๆ
ของเทศบาลให๎แกํประชาชน
ที่มาใช๎บริการ ออกกาลังกาย
และเลํนกีฬา ณ สนามกีฬา
กลาง "จิระนคร" เทศบาลนคร
หาดใหญํ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดรายการประชาสัมพันธ๑
เสียงตามสายสนามกีฬากลาง
"จิระนคร" เทศบาลนคร
หาดใหญํมีประชาชนมาใช๎
บริการจานวน 2,000 คน : วัน
- ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสาร
ด๎านการออกกาลังกายสาระนํา
รู๎ด๎านสุขภาพและขําวสารของ
เทศบาลนครหาดใหญํ

10 สํงเสริมสนับสนุน ด๎านการกีฬา เพื่อสํงเสริมด๎านการกีฬาและ
และนันทนาการ
นันทนาการของประชาชน

ให๎การสนับสนุนด๎านการกีฬา
และนันทนาการของสมาคม
ชมรมกีฬา/ชุมชน จานวนไมํ
น๎อยกวํา 7 รายการ

ที่

-

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
35,000
35,000

หนํวยงาน
2564
ที่รับผิดชอบ
35,000 เป็นศูนย๑กลาง
ฝุายกิจกรรมเด็ก
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร และเยาวชน
ด๎านการศึกษา ด๎านการ
กีฬา และนันทนาการ
สาระนํารู๎ด๎านสุขภาพ
และขําวประชาสัมพันธ๑
กิจกรรมตําง ๆ ของ
เทศบาล ให๎แกํ
ประชาชนที่มาใช๎
บริการออกกาลังกาย
และเลํนกีฬา ณ สนาม
กีฬากลาง "จิระนคร"
เทศบาลนครหาดใหญํ
ได๎รับทราบ

-

100,000

100,000 ประชาชนใช๎กิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ
เป็นสื่อให๎เกิด ความ
สามัคคีในหมูํคณะ

2561

286

100,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

โครงการ/
กิจกรรม
11 พัฒนาศักยภาพทักษะ
ความสามารถพิเศษ ศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
ที่

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑. เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานและ เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น
พัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนด๎าน ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และ
นาฏศิลป์ไทย ๓. เพื่อให๎ผู๎เรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ จานวน
เห็นคุณคํา เกิดความรัก ความ ๖๖๘ คน ได๎พัฒนา
ภาคภูมิใจ และมีสํวนรํวม
ความสามารถพิเศษ เชิงคุณภาพ
อนุรักษ๑สืบสานมรดกของชาติ นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
ไทย ๔. เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิด
มีทักษะปฏิบัติด๎านศิลปะ
สุนทรียภาพด๎านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย และมีความกล๎า
แสดงออก สามารถแสดง
เผยแพรํตํอสาธารณชน
วัตถุประสงค๑

12 สํงเสริมความสามารถด๎านศิลปะ 1. เพื่อสํงเสริม และพัฒนา
ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)
ด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
และกีฬา 2. เพื่อเตรียมความ
พร๎อมนักเรียนไว๎รองรับ
กิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน
เทศบาล และหนํวยงาน
ภายนอกอื่นๆตลอดถึงการ
ประกวดแขํงขันตํางๆ

ฝึกซ๎อมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มี
ความสามารถทางด๎านทัศนศิลป์
ดนตรีและนาฏศิลป์ จานวน
70 คน เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรม
ตํางๆ ทั้งในระดับเทศบาล
ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

2561
30,000

10,000
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
30,000
30,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
30,000 ๑. ผู๎เรียนมีทักษะ
ปฏิบัติด๎านศิลปะและ
นาฏศิลป์ไทย ๒. ผู๎เรียน
เกิดสุนทรียภาพด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ๓.
ผู๎เรียนได๎แสดงเผยแพรํ
ผลงานนาฏศิลป์ไทย ได๎
รํวมอนุรักษ๑ สืบสาน
และดารงไว๎ซึ่ง
เอกลักษณ๑ของชาติไทย
๕. ผู๎เรียนมีทักษะการ
ทางานกลุํม สามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 3

10,000 1. นักเรียนที่มี
โรงเรียนเทศบาล 5
ความสามารถพิเศษ
ด๎านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และกีฬา
ได๎รับการพัฒนา เต็ม
ตามศักยภาพ 2.
นักเรียนมีความพร๎อม
ในการเข๎ารํวมกิจกรรม
ตํางๆ ของโรงเรียน
ชุมชน เทศบาล และ
หนํวยงานภายนอกอื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม
13 วันเด็กแหํงชาติ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
เชิงปริมาณ ผู๎เรียนระดับอนุบาล
เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ
และระดับประถมศึกษา ร๎อย
เสียสละเพื่อสํวนรวม และมีจิต ละ 90 เข๎ารํวมโครงการฯ เชิง
สาธารณะ 2. เพื่อสํงเสริมให๎
คุณภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรม
ผู๎เรียนรู๎คํานิยมไทย เห็นคุณคํา จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญา ประสงค๑ ร๎อยละ๙๐
ไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

14 สํงเสริมศักยภาพตาม
ความสามารถของนักเรียนด๎าน
กีฬาและนันทนาการ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

1. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเห็น
คุณคําในตนเองมีความมั่นใจ
กล๎าแสดงออกและมีมนุษย
สัมพันธ๑ที่ดี 2. เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนที่มีความสนใจเข๎ารํวม
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ที่

วัตถุประสงค๑

เชิงปริมาณ ผู๎เรียนระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา ร๎อย
ละ 9๐ เข๎ารํวมโครงการฯ เชิง
คุณภาพ ผู๎เรียนมีมีสุขนิสัย
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
และมีสุนทรียภาพ ร๎อยละ ๙๐

2561
10,000

45,000
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
10,000
10,000

45,000

45,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564
10,000 2. ผู๎เรียนรู๎คํานิยมไทย
เห็นคุณคําในภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล
6

45,000 1. ผู๎เรียนเห็นคุณคําใน โรงเรียนเทศบาล
ตนเองมีความมั่นใจกล๎า 6
แสดงออกและมีมนุษย
สัมพันธ๑ที่ดี 2. ผู๎เรียนที่
มีความสนใจเข๎ารํวม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

7.3 กลยุทธ๑การสํงเสริมเครือขํายการมีสํวนรํวมของประชาชนในด๎านกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไมํโกง

วัตถุประสงค๑
- เพื่อเปิดโอกาสให๎เยาวชนได๎
มีสํวนรํวมในการตํอต๎านการ
ทุจริตคอรัปชั่น ในสังคมไทย
- เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชนให๎ความสนใจเรียนรู๎
และจัดทากิจกรรมคํานิยมและ
ทัศนคติในการตํอต๎านคอรัปชั่น
- เพื่อสนับสนุนให๎เยาวชนเป็น
แกนนาในการดาเนินกิจกรรม
สร๎างความซื่อสัตย๑และรํวม
ตํอต๎านป๓ญหาการทุจริต โดย
ขับเคลื่อนขยายเครือขํายไปสูํ
โรงเรียนอื่น ๆ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย๑ผู๎ปกครองและ
ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล
นครหาดใหญํเข๎ารํวมโครงการ
จานวน 500 คน

2561
100,000
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งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563
100,000

100,000

ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 - เยาวชนมีสํวนรํวมใน ฝุายกิจกรรมเด็ก
การตํอต๎านการทุจริต และเยาวชน
คอรัปชั่น ในสังคมไทย
- เด็กและเยาวชนมี
ความสนใจเรียนรู๎และ
จัดทากิจกรรมปลูกฝ๓ง
จิตสานึก คํานิยมและ
ทัศนคติในการตํอต๎าน
คอรัปชั่น
- เยาวชนเป็นแกนนาใน
การดาเนินกิจกรรม
สร๎างความซื่อสัตย๑และ
รํวมตํอต๎านป๓ญหารการ
ทุจริตและขับเคลื่อน
ขยายเครือขํายไปสูํ
โรงเรียนอื่น ๆ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 อุดหนุนสมาคมสํงเสริมกีฬา
นครหาดใหญํ

- เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ
กีฬา เพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อ
มวลชน กีฬาเพื่ออาชีพและการ
แขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
- เพื่อยกระดับการจัดการ
แขํงขันกีฬาให๎มีมาตรฐานสากล
เทียบเทําการแขํงขันในระดับ
นานาชาติ
- เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
ความเข๎าใจและตระหนักถึง
ประโยชน๑ของการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพอยํางแท๎จริง

ให๎การสนับสนุนการจัดการ
แขํงขันกีฬา และการสํงเข๎ารํวม
การแขํงขันในระดับท๎องถิ่นภาค
/ประเทศ /นานาชาติ ของ
ชมรมสังกัดสมาคมสํงเสริมกีฬา
นครหาดใหญํจานวน 10 ชมรม

3 แต๎มฝ๓นป๓นอาชีพ
(เงินรายได๎สถานศึกษา)

๑. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎กับ
นักเรียน ผู๎ปกครองและกลุํม
สนใจในชุมชน ๒. เพื่อสํงเสริม
ให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง กลุํม
สนใจในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

เชิงปริมาณ นักเรียน จานวน
๕๐ คน เชิงคุณภาพ ผู๎เข๎ารํวม
โครงการนาความรู๎ไปใช๎เป็น
ความรู๎พื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ

2561

งบประมาณและแหลํงที่มา
2562
2563

2,000,000

2,000,000

2,000,000

30,000

30,000

30,000
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ผลที่คาดวําจะได๎รับ
2564

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,000,000 - กีฬาได๎รับการพัฒนา ฝุายกิจกรรมเด็ก
อยํางเป็นระบบ /มีการ และเยาวชน
กาหนดรูปแบบของการ
พัฒนาอยํางมีเปูาหมาย
มีดัชนีตัวชี้วัดเพื่อ
สํงเสริมหรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดตํอ
ท๎องถิ่น
- ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการกาหนดทิศทาง
ของการพัฒนางานด๎าน
กีฬาและนันทนาการ

30,000 ๑. นักเรียนได๎รับการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ ๒.
นักเรียนมีความรู๎และ
สามารถนาความรู๎ไป
ประกอบอาชีพได๎

โรงเรียนเทศบาล 3

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีอานาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล
การนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑. ผศ.นิรัตน์
จรจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
๓. นายอมร
วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
กรรมการ
๔. นางภรณ์นภัส ตั้งพิทยาเวทย์ ผู้อานวยการสานักการคลัง
กรรมการ
๕. พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
๖. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) กรรมการ
๗. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
กรรมการ
๘. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) กรรมการ
๙. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
กรรมการ
๑๐. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
กรรมการ
๑๑. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)
กรรมการ
๑๒. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม กรรมการ
๑๓. นายพัฒน์
ตันสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ
๑๔. นายวิทยา
กลางวัง
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องที่สภาเห็นชอบ
กรรมการ
๑๕. นางสุภาณี
สวาทะสุข หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องที่สภาเห็นชอบ
กรรมการ
๑๖. นายธนวรรธน์ ยิ่งเฮง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
กรรมการ
และเลขานุการ
๑๗. นายวิพัฒน์
บุญรัตน์
ผู้อานวยการส่วนบริหารการศึกษา กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตาม
และประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลฯ
/3. รายงานผล...
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณ
ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จะดาเนินการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. เชิญคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่ประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
2. ประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ และความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
3. สรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข
4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
5. เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ภายในเดือน
มิถุนายน ของทุกปี
2. ติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ภายในเดือน
พฤศจิกายน ของทุกปี
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ภาคผนวก

เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ O-NET ชัน้ ป.6 ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

โรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

ภาษาไทย

สังคม

อังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เฉลี่ยร้อยละ
รายโรงเรียน

ภาษาไทย

สังคม

อังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เฉลี่ยร้อยละ
รายโรงเรียน

ภาษาไทย

สังคม

อังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เฉลี่ยร้อยละ
รายโรงเรียน

เทศบาล.1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

45.21

49.70

30.68

32.66

39.61

39.57

46.86

51.31

37.06

39.90

40.57

43.14

51.98

45.87

30.25

35.56

37.54

40.24

เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

45.85

53.93

34.91

36.69

46.10

43.50

47.77

50.79

39.32

43.62

42.62

44.82

51.63

49.36

31.94

41.40

41.20

43.11

เทศบาล 3 (โศภนพิทยาฯ)

48.46

53.54

32.32

41.33

43.17

43.76

51.80

54.80

34.98

46.45

45.03

46.61

55.12

50.39

32.52

40.07

43.43

44.31

เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

45.46

52.89

36.10

31.99

41.98

41.68

47.27

50.50

38.17

37.02

41.38

42.87

53.75

50.85

36.41

40.58

41.64

44.65

เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)

46.00

53.45

28.78

31.49

39.54

39.85

47.27

54.55

36.56

37.10

39.72

43.04

51.93

51.69

30.71

41.30

39.85

43.10

เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

61.42

56.51

52.50

46.00

45.86

52.46

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา)

46.20

52.70

32.56

34.83

42.08

41.67

48.19

52.39

37.22

40.82

41.86

44.10

54.31

50.78

35.72

40.82

41.59

44.64

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ
ระดับประเทศ

44.88

50.67

36.02

38.06

42.13

42.35

49.33

49.18

40.31

43.47

42.59

44.98

52.98

46.68

34.59

40.47

41.22

43.19

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
45.00

44.64

44.50
44.10
44.00
43.50

43.00
2557
42.50
42.00

2558
2559

41.67

41.50
41.00
40.50
40.00

1

ปีการศึกษา

เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ O-NET ชั้นม.3 ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

โรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

เฉลี่ยร้อยละ
รายโรงเรียน

ภาษาไทย

สังคม

อังกฤษ

37.27

35.26

41.64

47.40

25.75

29.16

35.45

42.96

37.66

45.64

52.47

29.32

34.12

41.08

26.16

37.25

33.88

44.63

49.02

33.02

31.93

36.42

25.08

27.22

39.16

35.60

43.97

49.63

29.36

31.74

27.46

29.65

38.62

35.54

42.64

46.24

30.54

32.40

ภาษาไทย

สังคม

อังกฤษ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เทศบาล.1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

35.88

49.58

25.48

28.07

เทศบาล 3 (โศภนพิทยาฯ)

39.73

54.07

24.11

27.42

เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

34.38

45.95

25.65

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา)

36.66

49.87

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ

35.20

46.79

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
41.00
40.06

40.00
39.00

38.47

38.00
ปี การศึกษา 2557
37.00
36.00

ปี การศึกษา 2558
ปี การศึกษา 2559

35.60

35.00
34.00
33.00

ปี การศึ
1 กษา

เฉลี่ยร้อยละ
รายโรงเรียน

ภาษาไทย

สังคม

อังกฤษ

35.88

45.68

50.06

30.89

26,83

34.17

40.20

40.53

52.03

53.97

30.73

31.56

36.62

40.98

39.00

47.98

52.37

30.46

29.11

35.11

39.01

37.65

38.47

48.56

52.13

30.69

30.34

35.30

40.06

37.63

37.89

46.36

49.00

31.80

29.31

34.99

38.29

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เฉลี่ยร้อยละ
รายโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดการศึกษาโดยมีสถานศึกษาในสังกัด 6 แห่งจัดการศึกษาในระดับก่อนปฐมวัยและการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน จานวน 6 แห่ง โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
จัดการศึกษา ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
จัดการศึกษา ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
จัดการศึกษา ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
จัดการศึกษา ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
จัดการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)
จัดการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
ตารางที่ 1 สรุปจานวนนักเรียนประจาปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครหาดใหญ่
ที่
โรงเรียน
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย
รวม
1
2
3
4
5
6

ร.ร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี
ร.ร.เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่
ร.ร.เทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
ร.ร.เทศบาล 4 วัดคลองเรียน
ร.ร.เทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
ร.ร.เทศบาล 6 อนุบาลในฝัน
รวม

246
225
162
191
95
198
1,117

1,515
1,034
758
709
409
264
4,689

834
234
235
1,303

188
188

ตารางที่ 2 สรุปจานวนนักเรียนประจาปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครหาดใหญ่
ที่
โรงเรียน
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย
1
2
3
4
5
6

ร.ร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี
ร.ร.เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่
ร.ร.เทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
ร.ร.เทศบาล 4 วัดคลองเรียน
ร.ร.เทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
ร.ร.เทศบาล 6 อนุบาลในฝัน
รวม

274
263
156
178
101
198
1170

1510
1062
765
717
405
338
4797

814
287
227
1328

181
181

2,783
1,259
1,154
1,135
504
462
7,297

รวม
2779
1325
1208
1122
506
536
7476

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ เทศบาลนคร
หาดใหญ่ ประกอบด้วยการประเมิน 2 ระดับ คือ
1. ระดับการศึกษาปฐมวัย
1.1 การประเมิ นมาตรฐานการศึ กษา โดยยึ ด มาตรฐานการศึก ษาและตั ว บ่ ง ชี้ ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ที่กาหนดให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีจานวน 14 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นมาตรฐาน ด้านปัจจัยทางการศึกษา มาตรฐานด้านกระบวนการ
ทางการศึกษา และมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ดังนี้
1) มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
จานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้
2) มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา จานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้
3) มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
จานวน 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 การประเมิ น มาตรฐานการศึ ก ษา โดยยึ ด มาตรฐานการศึ กษาและตั ว บ่ ง ชี้ ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ที่กาหนดให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นมาตรฐาน ด้านปัจจัยทางการศึกษา มาตรฐานด้านกระบวนการ
ทางการศึกษา และมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ดังนี้
1) มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
จานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้
2) มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา จานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้
3) มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
จานวน 8 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2557 - 2558
ตามที่สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ดาเนินการประเมิ นคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ทั้ ง 6 แห่ ง ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 – 2558 ตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย โดยสถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอ
ต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2557 – 2558 แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผลการ
ประเมิน

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ 4.79
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมี 4.92
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึ ก ษามี จ านวนเด็ ก มี ท รั พ ยากร และสภาพแวดล้ อ มที่ 4.34
ดีมาก ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น 4.92
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
ฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึ ก ษาจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ เ น้ น เด็ ก เป็ น 4.59
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.84
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.88
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4.92
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
ที่เป็นมาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย
5
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย
5
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย
5
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
5
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
4.96
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และเด็ก มี คุ ณ ภาพเป็น ที่ ย อมรั บ ของ 4.84
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
ผู้ปกครองและชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวม
4.85
ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ
4.85
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ใช่ ไม่ใช่
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ากว่า 11 มาตรฐาน
ใช่ ไม่ใช่
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง
ใช่ ไม่ใช่
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผลการ
ประเมิน

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ 4.84
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ภ าวะผู้ น าและมี 4.96
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึ ก ษามี จ านวนผู้ เ รี ย นมี ท รั พ ยากรและสภาพแวดล้ อ ม 4.42 ดีมาก
ได้มาตรฐาน
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4.96 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน 4.86 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
เป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.92 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.92 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4.96 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
ที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
4.71 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม 4.21 ดีมาก
ได้มาตรฐาน
อาเซียน
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการท างาน รั ก การท างาน สามารถท างาน 4.92 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี 4.21 ดีมาก
ได้มาตรฐาน
ความสุข
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ 4.88 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
4.96 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
4.96 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 4.50 ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
ผู้ปกครองและชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวม
4.76
ดีเยี่ยม
ได้มาตรฐาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.76
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ใช่ ไม่ใช่
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน
ใช่ ไม่ใช่
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง
ใช่ ไม่ใช่
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557- 2559
ตารางที่ 1 การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
15
16
๑7
๑8
19
20
21
22
23
24
25
26
27

โรงเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
หาดใหญ่วิทยาลัย
หาดใหญ่วิทยาลัย ๒
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
วรนารีเฉลิม
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
หาดใหญ่พิทยาคม
พะตงประธานคีรีวัฒน์
อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๓(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
กอบกาญจน์ศึกษา
สหศาสตร์วิทยาคาร
พณิชยการหาดใหญ่
ทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา
สมานคุณวิทยา
ส่งเสริมศาสนาอิสลาม
วัดเขาทอง จ.พัทลุง
ศรีนครมูลนิธิ
เพ็ญสมิทธิ์ กรุงเทพ
พัฒนศึกษา
เทศบาล4(วัดคลองเรียน)
พลวิทยา
สทิงพระวิทยา
บ้านเกาะหมี
อักษรศิริ
จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อจากโรงเรียนเทศบาล
ท. ๑ ท. ๒ ท. ๓ ท. ๔ ท. ๕ รวม ร้อยละ
1
7 ๕
2
1
16 2.06
4 ๓
10
17 2.18
6
35 ๑๐
13
1
65 8.34
2 ๑
3
0.39
30 ๒
20 52 6.67
5 ๑๐
1
1
17 2.18
15 ๑
5
21 2.70
- ๒
2
0.26
153 2 ๗
2
10 174 22.31
1
2 ๖๔
2
7
76 9.75
22
- ๕
3
30 3.85
2
5 ๑
3
1
12 1.54
1 ๖
4
1
12 1.54
- ๑
1
0.13
4
33 5
9
51 6.54
45
- 1
46 5.90
- ๑
1
0.13
5 10
2
17 2.18
1 1
0.13
5 5
0.65
2 65
1
68 8.72
10 10 1.29
1 1
0.13
2 -2
0.26
5 5
0.65
1 1
0.13
19 19 2.44

ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

โรงเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
แสงทองวิทยา
วิทยาลัยหาดใหญ่เทคโนโลยี
ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
ธรรมศึกษามูลนิธิ
คุณธรรมวิทยา(สะเดา)
แสงใหม่วิทยาคาร
เร๊าะห์มานีย๊ะห์
สตูลวิทยา
ศรีธรรมราชศึกษา
บวชสามเณร
รวมนักเรียนที่ทราบที่เรียน
นักเรียนที่ไม่จบการศึกษา
นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ
นักเรียนที่ติดต่อไม่ได้
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อจากโรงเรียนเทศบาล
ท. ๑ ท. ๒ ท. ๓ ท. ๔ ท. ๕ รวม ร้อยละ
- 1
1
0.13
- 4
4
0.52
- 2
2
0.26
- 9
9
1.16
- 1
1
0.13
- 1
1
0.13
- 1
1
0.13
- 1
1
0.13
- 1
1
0.13
- ๒
1
3
0.39
234- 192- ๑๒๑ 126
76 749 96.03
๑ 1
0.13
21 9
30 3.85
234 192 ๑๒๒ 147 85 780

จากตารางที่ 1 ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 – 5 จานวน 5 แห่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
37 แห่ง มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนทั้งสิ้น 780 คน โดยมีสถานศึกษา
5 อันดับ ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุดเรียงตามลาดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
จ านวน 174 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.31 อั น ดั บ ที่ 2 โรงเรี ย นเทศบาล 3 (โศภนพิ ท ยาคุ ณ านุ ส รณ์ )
จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 อันดับที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 68 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.72 อันดับที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จานวน 65 คิดเป็นร้อยละ
8.34 อันดับที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จานวน 52 คิดเป็นร้อยละ 6.67

ตารางที่ 2 การเข้าศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

โรงเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
หาดใหญ่วิทยาลัย
หาดใหญ่วิทยาลัย ๒
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
หาดใหญ่พิทยาคม
นวมินทราชูทิศทักษิณ
มหาวชิราวุธ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
ศรีนครมูลนิธิ
พัฒนศึกษา
กอบกาญจน์ศึกษา
แจ้งวิทยา
สวนกุหลาบวิทยา จ.นครศรีฯ
กีฬา จ.นครศรีฯ
พะตงประธานคีรีวัฒน์
สหศาสตร์วิทยาคาร
พณิชยการหาดใหญ่
สมานคุณวิทยา
ส่งเสริมศาสนาอิสลาม
บ้านเทพา
อักษรศิริ
นราสิกขาลัย
เกาะแต้วพิทยาสรรค์
ควนเนียงวิทยา
รัตภูมิพิทยา
ปอเนาะ
สิริวัณวลี
เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อจากโรงเรียนเทศบาล
ท. ๑ ท. ๒ ท. ๓ ท. ๔ ท. ๕ รวม ร้อยละ
4
2
๔
10 1.23
2
๑
12 15 1.84
5
25 ๑๐ 16 3
59 7.24
28 ๓
2
11 44 5.40
๓
1
4
0.49
๑
1
0.13
๑
1
0.13
141 5
๔
3
9
162 19.88
๘๑ 7
88 10.80
8
๑
18 5
32 3.93
2
๑
1
4
0.49
31 5
๑
2
39 4.79
๑
1
0.13
๑
1
0.13
๑
1
0.13
2
2
0.25
4
5
3
4
16 1.97
3
7
10 1.23
6
34 7
6
53 6.51
62 6
68 8.35
1
1
0.13
5
1
6
0.74
2
2
0.25
3
3
0.37
5
5
0.62
4
4
0.49
10 10 1.23
3
3
0.37
60 60 7.37

ที่
30
31
32
33
34
35
36
37

โรงเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
หาดใหญ่เจริญราษฎร์
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
สะเดาขรรชัยกัมพลานนท์
เทคโนโลยีหาดใหญ่
ชุมชนบ้านน้าน้อย
ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
ธรรมศึกษามูลนิธิ
บวชสามเณร
รวมนักเรียนที่ทราบที่เรียน
นักเรียนที่ไม่จบการศึกษา
นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ
ไม่ทราบที่เรียน
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อจากโรงเรียนเทศบาล
ท. ๑ ท. ๒ ท. ๓ ท. ๔ ท. ๕ รวม ร้อยละ
5
1
1
7
0.86
60 5
65 7.98
1
1
0.13
1
1
0.13
1
1
0.13
3
3
0.37
7
7
0.86
2
๒
5
9
1.11
253 216 ๑๑๖ 135 79 799 98.04
๓
3
6
0.74
10 10 1.23
253 216 ๑๑9 138 89 815

จากตารางที่ 2 ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 – 5 จานวน 5 แห่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
37 แห่ง มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนทั้งสิ้น 815 คน โดยมีสถานศึกษา 5
อันดับ ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุดเรียงตามลาดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี )
จานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน
88 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 อันดับที่ 3 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาอิสลาม จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ
8.35 อันดับที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 65 คิดเป็นร้อยละ 7.98 อันดับที่ 5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จานวน 60 คิดเป็นร้อยละ 7.37

ตารางที่ 3 การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

โรงเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
หาดใหญ่วิทยาลัย
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุ กันยา

หาดใหญ่พิทยาคม
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
มหาวชิรวุธ
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
พะตงวิทยา
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๕ (หัวป้อมนอก)
หาดใหญ่พณิชยการ (มัธยมจิตจัณ)

กอบกาญจน์ศึกษา มูลนิธิ
ศรีนคร
บางกล่ารัชมัคราภิเษก
ราชประชานุเคราะห์ 43
บางกระทุ่มพิทยาคม
ชะอวด
นราธิวาส
พัทลุง
สุราษฏร์ธานี
กศน.
ม อ.วิทยานุสรณ์
วัดโคกสมานคุณ
สหศาสตร์วิทยาคาร
เทพอานวย
เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
นาฏศิลป์พัทลุง
ปอเนาะบ้านตาล
รัศมีอนุสรณ์
ธรรมศึกษามูลนิธิ
คาแสนวิทยาสรรค์
ส่งเสริมศาสนาอิสลามมูลนิธิ

ท. ๑
1
1
155
1
6
-

4
57

จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อจากโรงเรียนเทศบาล
ท. ๒ ท. ๓ ท. ๔ ท. ๕ ท. 6 รวม ร้อยละ
1
2
8 12 1.53
10 12
2
1 25 3.18
21
6
16
6
14 63 8.00
8
1
9 1.15
25
2
11
6 45 5.71
1
1
2 0.26
1
1
2 0.26
3
3
6 0.77
59 48 26 16
6 310 39.34
1
1 0.13
4
12
5
1
1 24 3.05
3
32
7
48 6.10
6
7
17
1
4 35 4.45
1
1 0.13
1
1 0.13
1
1 0.13
1
1 0.13
1
1 0.13
1
1 0.13
1
1 0.13
2
2 0.26
1 1 0.13
15
5
6
2 32 4.06
7
2
8
3 20 2.54
1
1 2 0.26
2
1
1 4 0.51
1 1 0.13
1 1 0.13
1 1 0.13
2
1 3 0.38
1 1 0.13
9
1
- 67 8.51

ที่

โรงเรียนที่เข้าศึกษาต่อ

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

บวชสามเณร
วรนรีเฉลิม
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
อักษรสิริ
รัตภูมิวิทยา
พัฒนาศึกษา
หาดใหญ่เทคโนโลยี
สตูลวิทยา
กระแสสินวิทยา
บ้านโคกเมา
เทศบาล 1 (อนุบาลอัจฉริยะ)
จ.อุดรธานี
ดารุณศาสตร์วิทยา
ท่าใหญ่วิทยา
ป่าเรียนวิทยา
รวมนักเรียนที่ทราบที่เรียน
นักเรียนที่ไม่จบการศึกษา
นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ
ต่างจังหวัด
ที่ไม่สามารถติดต่อได้
รวมทั้งสิ้น

ท. ๑
1
226
226

จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อจากโรงเรียนเทศบาล
ท. ๒ ท. ๓ ท. ๔ ท. ๕ ท. 6 รวม ร้อยละ
1
1
3 0.38
1
1 0.13
9
4
- 13 1.65
1
1
2 0.26
2
2 0.26
5
3
5
- 13 1.65
6
2
8 1.02
1
1 0.13
1
1 0.13
1
1 0.13
1
1 0.13
1
1 0.13
2
2 0.26
3
3 0.38
2
2 0.26
176 140 106 77 53 778 98.73
7
7 0.89
3
- 10 1.27
183 143 106 77 53 788

จากตารางที่ 3 ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 – 6 จานวน 6 แห่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
47 แห่ง มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนทั้งสิ้น 788 คน โดยมีสถานศึกษา 5
อันดับ ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุดเรียงตามลาดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
จานวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34 อันดับที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาอิสลามมูลนิธิ จานวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.51 อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ
8.00 อัน ดั บที่ 4 โรงเรี ย นกอบกาญจน์ศึกษา มูลนิธิ จานวน 48 คิดเป็นร้อยละ 6.10 อันดับที่ 5
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จานวน 45 คิดเป็นร้อยละ 5.71

การเข้าศึกษาต่อนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 1 การเข้าศึกษาต่อสายสามัญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ (คน)

โรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อสายสามัญ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)
โรงเรียน อบจ .สงขลาพิทยานุสรณ์
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โรงเรียนอักษรศิริ
วิทยาลัยพณิชยการหาดใหญ่ (จิตจัณ)
บวช
ไม่จบหลักสูตร
ย้ายไปต่อ ม.3 ที่อื่น
รวม
รวมนักเรียนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

ท.1
36
7
3
1
11
2
1
4
1
3
1
1
1
1
1
3
77
224
35.49

ท.3
1
6
1
7
54
12.08

ท.4.
3
1
1
2
1
2
1
1
1
5
4
13
46
28.26

รวม
40
7
4
2
19
2
2
6
1
3
1
1
1
2
1
3
1
1
1
5
5
97
327
29.67

ร้อยละ
12.24
2.16
1.23
0.62
5.86
0.62
0.62
1.85
0.31
0.93
0.31
0.31
0.31
0.62
0.31
0.93
0.31
0.31
0.31
1.54
1.54
29.67
-

จากตารางที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ที่จบการศึกษา จากโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 224 คน โรงเรียนเทศบาล
3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน 54 คน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 46 คน รวมกันทั้งสิ้น
จ านวน 327 คน เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในสถานศึ ก ษาสายสามั ญ จ านวน 18 แห่ ง มี นั ก เรี ย นจ านวน 97 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29.67 ของจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมี สถานศึกษาสายสามัญ 3 อันดับ
ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุด เรียงลาดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน
40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.24 อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
5.86 อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.16

ตารางที่ 2 การเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ที่

โรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อสายวิชาชีพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปญ
ั ญาภิวฒ
ั น์
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อานวยวิทย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
โรงเรียนช่างกลหาดใหญ่
รวม
รวมนักเรียนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

ท.1
40
7
2
2
6
14
5
19
19
26
140
224
64.52

จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ (คน)
ท.3
ท.4.
รวม
15
3
58
9
4
20
2
4
2
1
7
14
5
4
2
25
2
2
23
14
10
50
1
1
1
1
46
24
210
54
46
327
80.71 52.18 64.22

ร้อยละ
17.74
6.12
1.23
0.62
2.14
4.29
1.53
7.65
7.04
15.29
0.31
0.31
64.22
-

จากตารางที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ที่จบการศึกษา
จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 224 คน
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)จานวน 54 คน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 46 คน
รวมกันทั้งสิ้นจานวน 327 คน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสายอาชีพ จานวน 12 แห่ง มีนักเรียนจานวน 210 คน
คิดเป็น ร้อยละ 64.22 ของจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมี ส ถานศึกษาสายอาชีพ 3 อันดับ
ที่มีนั กเรี ย นเข้าศึกษาต่อมากที่สุ ดเรี ย งล าดับ ดังนี้ อัน ดับที่ 1 วิทยาลั ยเทคนิคหาดใหญ่ จานวน 58 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.74 อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
15.29 อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการหาดใหญ่ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.65

ตารางที่ 3 การเข้าศึกษาต่อสายสามัญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ที่

โรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อสายสามัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ไม่จบการศึกษา
รวม
รวมนักเรียนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ (คน)
ท.1
ท.3
ท.4.
รวม
44
44
3
1
4
2
2
4
1
1
2
6
2
3
11
2
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
66
5
6
77
218
57
44
319
30.28 8.78 13.05 24.14

ร้อยละ
13.79
1.25
1.25
0.63
3.45
0.94
0.31
0.63
0.31
0.31
0.63
0.31
0.31
1.25
24.14
-

จากตารางที่ 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ที่จบการศึกษา จากโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 218 คน,โรงเรียนเทศบาล
3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน 57 คน,โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 44 คน รวมกันทั้งสิ้น
จานวน 319 คน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสายสามัญ จานวน 13 แห่ง มีนักเรียนจานวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.14 ของจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีสถานศึกษาสายสามัญ 3 อันดับที่มีนักเรียน
เข้าศึกษาต่อมากที่สุด เรียงลาดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.30 อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยและโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.21

ตารางที่ 4 การเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ที่

โรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อานวยวิทย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
รวม
รวมนักเรียนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ (คน)
ท.1
ท.3
ท.4.
รวม
62
15
11
88
11
5
7
23
1
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
3
3
19
8
6
33
20
4
3
27
30
11
7
48
152
52
34
235
218
57
44
319
69.73 91.23 73.92 71.00

ร้อยละ
27.59
7.21
2.19
0.31
0.31
0.31
0.31
1.25
0.31
0.94
10.34
8.46
15.05
74.61
-

จากตารางที่ 4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
ในสั งกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสี ยงสามัคคี) จานวน 218 คน โรงเรียน
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน 57 คน,โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 44 คน
รวมกันทั้งสิ้นจานวน 319 คน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสายอาชีพ จานวน 13 แห่ง มีนักเรียนจานวน 235
คน คิดเป็นร้อยละ 74.61 ของจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีสถานศึกษา สายอาชีพ 3 อันดับ
ที่มีนั กเรี ย นเข้าศึกษาต่อมากที่สุ ด เรี ย งล าดับ ดังนี้ อัน ดับที่ 1 วิทยาลั ยเทคนิคหาดใหญ่ จานวน 88 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.59 อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
15.05 อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อานวยวิทย์ จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.46

ตารางที่ 5 แสดงผลการเข้าศึกษาต่อสายสามัญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ที่

โรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
กีฬานครนนท์วิทยา
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร (วิชูทิศ)
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
วิทยาลัยพณิชยการหาดใหญ่ (จิตจัณ)
ไม่ศึกษาต่อ
ไม่จบการศึกษา
รวม
รวมนักเรียนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ (คน)
ท.1
ท.3
ท.4. รวม
ร้อยละ
50
4
1
55
15.36
7
1
8
2.23
1
2
2
5
1.40
1
4
5
1.40
1
3
4
1.12
1
1
0.28
2
2
0.56
2
2
0.56
1
1
0.28
1
1
0.28
1
1
0.28
1
1
0.28
1
1
0.28
1
1
0.28
2
2
0.56
1
1
0.28
3
3
0.84
15
1
16
4.47
1
1
0.28
70
12
14
96
26.82
224
70
64
358
31.2 17.1 21.8 40.7
5
5
8
9

จากตารางที่ 5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่จบการศึกษา จากโรงเรียน
ในสั งกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสี ยงสามัคคี) จานวน 224 คน โรงเรียน
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน 70 คน,โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 64 คน
รวมกันทั้งสิ้น จานวน 358 คน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสายสามัญจานวน 17 แห่ง มีนักเรียนจานวน 96
คน คิดเป็นร้อยละ 26.82 ของจานวนนักเรียน จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีสถานศึกษาสายสามัญ 3 อันดับ
ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุด เรียงลาดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑(เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน
55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.36 อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
1.40

ตารางที่ 6 การเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18

โรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อสาย
อาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อานวยวิทย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รวม
รวมนักเรียนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

ท.1
58
6
3
2
6
2
4
30
11
17
1
2
1
143
224
63.84

จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ (คน)
ร้อยละ
ท.3
ท.4. รวม
23
7
4
12
6
5
1
58
70
82.86

9
5
1
7
2
3
20
1
1
1
50
64
78.13

90
18
3
2
11
2
11
44
20
42
1
2
1
1
1
1
1
251
358
70.11

25.14
5.03
0.85
0.56
3.08
0.56
3.08
12.29
5.58
11.74
0.28
0.56
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
70.11
-

จากตารางที่ 6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จานวน 224 คน,โรงเรียนเทศบาล 3
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จานวน 70 คน,โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จานวน 64 คน รวมกันทั้งสิ้น
จานวน 358 คน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสายอาชีพ จานวน 18 แห่ง มีนักเรียนจานวน 251 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.12 ของจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีสถานศึกษาสายอาชีพ 3 อันดับที่มีนักเรียน
เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเรียงลาดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ
25.14 อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ12.29 อันดับที่ 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.74

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - 2559
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนจานวน ๔๕ คน สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ๔5 คน รวม ๙ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)
๑. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตต่าง ๆ
ประเภทโครงการเรียน จานวน ๒๔ คน
ดีและรับตรงมอ.
- วิทยาเขตหาดใหญ่
(๑๙ คน)
- วิทยาเขตปัตตานี
(๑ คน)
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(๓ คน)
- วิทยาเขตตรัง
(๑ คน)
๒. มหาวิทยาลัยทักษิณ
จานวน 10 คน
- วิทยาเขตสงขลา
( ๖ คน)
- วิทยาเขตพัทลุง
( 4 คน)
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประเภทรับตรงม.อ.
จานวน ๔ คน
- วิทยาเขตสงขลา
( ๒ คน)
- วิทยาเขตทุ่งใหญ่
( ๒ คน)
๔. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประเภทรับตรงม.อ.
จานวน ๑ คน
๕. สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร แอดมิชชั่น
จานวน ๒ คน
ลาดกระบัง
๖. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แอดมิชชั่น
จานวน ๑ คน
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แอดมิชชั่น
จานวน ๑ คน
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางขุนเทียน แอดมิชชั่น
จานวน ๑ คน
๙. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน ๑ คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักเรียนจานวน ๗๐ คน สอบเข้าศึกษาต่อได้ทุกคน รวม ๙ มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙) สรุปได้ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตต่าง ๆ
จานวน ๓๓ คน
- วิทยาเขตหาดใหญ่
จานวน ๑๑ คน
- วิทยาเขตตรัง
จานวน ๗ คน
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จานวน ๑๔ คน
- วิทยาเขตภูเก็ต
จานวน ๑ คน
๒. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จานวน ๑ คน
๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จานวน ๑ คน
๔. มหาวิทยาลัยทักษิณ
จานวน ๑๑ คน
- วิทยาเขตพัทลุง
จานวน ๔ คน
- วิทยาเขตสงขลา
จานวน ๗ คน
๕. มหาวิทยาลัยมหิดล
จานวน ๑ คน

๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จานวน ๑๔ คน
- วิทยาเขตสงขลา
จานวน ๑๓ คน
- วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
จานวน ๑ คน
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จานวน ๑ คน
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จานวน ๖ คน
- เชียงราย
จานวน ๑ คน
- สุราษฏร์ธานี
จานวน ๒ คน
- สงขลา
จานวน ๓ คน
๙. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน ๑ คน
๑๐. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
จานวน ๑ คน
หมายเหตุ
นายพัชรพงศ์ ทองอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ไม่ไปสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ครอบครัวลาบาก จึงสมัครเรียนสาขาการตลาดที่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานฯ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนั กเรี ย นจ านวน ๖๔ คน สอบเข้า ศึกษาต่อได้ทุกคน รวม ๙ มหาวิทยาลั ย ๑ แห่ ง
๑ ศูนย์การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) สรุปได้ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยศิลปากร
จานวน ๑ คน
๒. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตต่าง ๆ
จานวน ๓๐ คน
- วิทยาเขตหาดใหญ่
จานวน ๒๐ คน
- วิทยาเขตตรัง
จานวน ๕ คน
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จานวน ๒ คน
- วิทยาเขตปัตตานี
จานวน ๓ คน
๓. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จานวน ๑ คน
๔. มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
จานวน ๕ คน
๖. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จานวน ๒ คน
๗. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จานวน ๑ คน
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงชลา
จานวน ๑๘ คน
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา
จานวน ๔ คน
๑๐. วิทยาลัยพาณิชยการ หาดใหญ่
จานวน ๑ คน
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
จานวน ๑ คน
หมายเหตุ
นางสาวจินตนา คาสุริยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ สอบได้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้ แต่ไปเลือกเรียนสาขาธุรกิจสมัยใหม่ ที่ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ แทน เนื่องจากครอบครัวมี
รายได้น้อยและส่งพี่สาวที่กาลังเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาให้มีรายได้ไม่พอส่งนักเรียนเรียน และ
การไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ นักเรียนได้รับทุนการศึกษา เพราะมีผลการเรียนดี ทั้งยังมีรายได้
ระหว่างเรียน เพราะเป็นการเรียนควบคู่ไปกับการทางาน (เรียนภาคทฤษฎีที่ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ๓
เดือน ฝึกงานที่ร้านเซเว่นอีเฟเว่น ๓ เดือน)

นางสาวธิ ด ารั ต น์ ช่ ว ยสงคราม นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖/๒ เลื อ กเรี ย นสาขาการบั ญ ชี
ที่วิทยาลัยพาณิชยการหาดใหญ่ เนื่องจากมีความต้องการที่จะเรียนบัญชี และมีค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวพอจะส่ง
ให้เรียนได้
การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557 – 2559
ตารางที่ 1 การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2557 - 2559
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

ที่

มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา
2557

ร้อยละ

ปีการศึกษา
2558

ร้อยละ

ปีการศึกษา
2559

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ม.สงขลานครินทร์
ม.ทักษิณ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ม.นวมินทราธิราช
ลาดกระบัง
ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.เทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ
ม.เทคโนโลยีฯบางขุนเทียน
ม.รามคาแหง
ม.เชียงใหม่
ม.มหิดล
ม.เทคโนโลยีฯสุวรรณภูมิ
ม.ราชภัฎสงขลา
ว.ก.หลวงประธานฯ
ม.แม่โจ้
ม.ศิลปกร
ม.วลัยลักษณ์
ม.หัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ
ว.พาณิชการหาดใหญ่
ศ.ปัญญาภิวัฒน์
รวม

24
10
4
1
2
1
1
1
1

53.34
22.23
8.89
2.23
4.45
2.23
2.23
2.23
2.23

33
11
14

47.15
15.72
20.00

30
5
18

46.88
7.82
28.13

1
1

1.43
1.43

1
1
1
1
6
1

1.43
1.43
1.43
1.43
8.58
1.43

4

6.25

1
1
2
1
1
1
64

1.43
1.43
2.86
1.43
1.43
1.43

87
26
35
1
2
2
2
1
2
1
1
1
10
1
1
1
2
1
1
1
178

48.88
14.61
19.67
0.57
1.13
1.13
1.13
0.57
1.13
0.57
0.57
0.57
5.62
0.57
0.57
0.56
1.13
0.57
0.57
0.57

45

70

หมาย
เหตุ

จากตารางที่ 1 การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2557 - 2559 พบว่า ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล,สานักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาและส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชน รวม 20 แห่ ง รวมนั ก เรีย นระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
จ านวน 178 คน โดยมี ส ถานศึ ก ษา 3 อั น ดั บ ที่ มี นั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ มากที่ สุ ด เรี ย งล าดั บ ดั ง นี้
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 48.88 อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย จ านวน 35 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 19.67 อั น ดั บ ที่ 3 มหาวิ ทยาลั ย ทัก ษิ ณ
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.61

การอภิปรายผล จากผลการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2559 มีประเด็นที่สาคัญที่จะอภิปรายผลดังนี้
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 48.88 โดยเรียงลาดับ การเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามปีการศึกษามากที่สุดถึงน้อยที่สุดดังนี้
ปีการศึกษา 2558 เข้าศึกษาต่อจานวน 33 คน มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
14 คน
มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่
11 คน
มอ. วิทยาเขตตรัง
7 คน
มอ. วิทยาเขตภูเก็ต
1 คน
ปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาต่อจานวน 33 คน มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่
20 คน
มอ. วิทยาเขตตรัง
5 คน
มอ. วิทยาเขตปัตตานี
3 คน
มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2 คน
ปีการศึกษา 2557 เข้าศึกษาต่อจานวน 24 คน มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่
19 คน
มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
5 คน
มอ. ปัตตานี
1 คน
มอ. วิทยาตรัง
2 คน
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12
ปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาต่อจานวน 18 คน มทร.สงขลา
18 คน
ปีการศึกษา 2558 เข้าศึกษาต่อจานวน 14 คน มทร.สงขลา
13 คน
มทร.สุวรรณภูมิ
1 คน
ปีการศึกษา 2557 เข้าศึกษาต่อจานวน 4 คน มทร.สงขลา
2 คน
มทร.ทุ่งใหญ่
2 คน
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ จานวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 14.61
ปีการศึกษา 2558 เข้าศึกษาต่อจานวน 11 คน ม.ทักษิณ สงขลา
7 คน
ม.ทักษิณ พัทลุง
4 คน
ปีการศึกษา 2557 เข้าศึกษาต่อจานวน 10 คน ม.ทักษิณ สงขลา
6 คน
ม.ทักษิณ พัทลุง
4 คน
ปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาต่อจานวน 5 คน ม.ทักษิณ สงขลา
5 คน

