แผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2561 - 2565)

ของ
เทศบาลนครหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

คํานํา
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลนครหาดใหญ ฉบับนี้ เปนการวางแผนโดย
การพิ จ ารณาและกํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ เ ป า หมายตามนโยบายของผู บ ริ ห าร
เทศบาลนครหาดใหญ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาจึ ง เป น กลไกสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ห น ว ยงาน
บรรลุ จุดมุงหมาย โดยใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม มีการบริหารจั ดการที่ดี มีความโปร งใส ประชาชนมีสวนร วม
ในการเสนอแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร และพรอมสําหรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและภาคสวน
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานดานการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญมีการใชทรั พยากรให เ กิ ด
ความคุมคา มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในชวงเวลาที่กําหนด และเกิดประโยชนสูงสุด
กับประชาชนในทายที่สุด

สํานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ

สารบัญ
หนา
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

บทนํา
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผานมา
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ

ภาคผนวก
- ขอมูลการจัดการศึกษา
- การเขาศึกษาตอของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ
- ประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
เทศบาลนครหาดใหญ จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคน
สูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 7 แหง โดยจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนวัย
เรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิม โรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ)
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) และโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน)
สงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูและจัดกิจกรรมภายในใหสอดคลองกับการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ มี แหล งเรี ยนรู อาทิ ห อ งสมุ ด ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ ศู นย การเรี ยนรู ICT
(Hatyai Learning Center) หอศิลปนครหาดใหญเฉลิมพระเกียรติฯ ศูน ยการเรีย นรูวิทยาศาสตรดาราศาสตร
นครหาดใหญ อุ ทยานการเรี ย นรู น ครหาดใหญ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ สนามกีฬาจิร ะนคร
สนามกีฬาแห งที่ 2 (หนาวัดปลักกริ ม) สงเสริมและสนับ สนุนกิจ การดานกีฬาและนัน ทนาการสํ าหรั บ เด็ ก
เยาวชน และประชาชน จัดกิจกรรมดานการ อนุรักษ บํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยึดหลัก “ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพีย ง” เพื่อใหการพัฒนาในทุ กมิติมีการบูร ณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ
มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุมกันที่ดี สอดคลองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม และระบบนิเวศน มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มุงเนนให “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” สรางความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยใหเปน คนดี คนเกง มีศักยภาพ และความคิดสรางสรรค
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสรางความเข มแข็ ง
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวมนําไปสูการสรางสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ
รักษา ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและเหมาะสม
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นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา
นโยบายรัฐบาลดานการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดใหมี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปน
ของผู เ รี ย นและลั ก ษณะพื้ น ที่ ข องสถานศึ ก ษา ให อ งค ก รภาคประชาสั ง คม ภาคเอกชน องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พัฒนาคนทุกชวงวัย
โดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน พัฒนาครูใหมีคุณภาพ
ทะนุ บํ า รุ งและอุ ป ถั มภ พระพุ ทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ อนุ รั กษ ฟ น ฟู และเผยแพร มรดกทางวั ฒ นธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย สนับสนุนการเรียนรู
ภาษาต า งประเทศ วั ฒ นธรรมของประเทศเพื่ อนบา นและวัฒ นธรรมสากลและการสร างสรรคง านศิ ล ปะ
และวัฒนธรรมที่เปนสากล ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสงขลา
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด สงขลา ด า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
บนฐานความรูและพหุวัฒนธรรม โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหมีความสุขทั้งทางดานรางกายและ
จิต ใจภายใต ห ลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สงเสริมและพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา สงเสริมการนํ า
ผลการวิ จั ย และองค ค วามรู (Best Practice) มาเพิ่ ม ศั ก ยภาพการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาอาชี พ ของประชาชน
สงเสริมการจัดการศึกษาดานภาษา สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบทอด ดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม
มาตรฐานการศึกษาชาติ
มาตรฐานการศึกษาชาติ อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต
และสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาสรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล
ระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดี
ในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถ
เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการ
ของผูเรียน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เนนใหครู ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมสนับสนุน
ให เ ป น สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ใช แ หล ง เรี ย นรู แ ละภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น จั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ยกระดับคุ ณภาพการศึ กษาใหสู งขึ้น ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีความสามารถในการคิดและอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
มีความสุข มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ ผูบริหารสถานศึกษา
ครู และผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เนนให ครู/ผูดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม จัดการประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงการ/
กิ จ กรรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพผู เ รี ย นอย า งหลากหลาย มี ค วามร ว มมื อ ระหว า งบ า น องค ก รทางศาสนา
สถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน มีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนยพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น เน น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเทศบาลให ไ ด ม าตรฐานสากล พั ฒ นานครหาดใหญ
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ใหเปนมหานครแหงการเรียนรู ดําเนินการจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดมาตรฐานสากล สงเสริมการเลน
กีฬา
สูความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อสุขภาพในทุกระดับ สงเสริมกิจการดานการศาสนา ดําเนินการจัดให
มีการอนุรักษ บํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น โดยเทศบาล
นครหาดใหญ ไ ด กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และจุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นา เพื่ อ เป น แนวทางหลั ก ในการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนาในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ ตามวิสัยทัศน “มหานครแหง
ความสุข”
(City of Happiness)
0
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
จากการรวบรวมข อ มู ล พบว า ผลคะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละ O-NET ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางปการศึกษา 2557 – 2560 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
มีผลคะแนน ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศเทากับ 42.35 คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เทากับ 41.67
ปการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศเทากับ 44.98 คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เทากับ 44.10
ปการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศเทากับ 43.19 คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เทากับ 44.64
ปการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศเทากับ 39.79 คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เทากับ 40.80
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศเทากับ 35.60 คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เทากับ 35.54
ปการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศเทากับ 37.89 คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เทากับ 38.47
ปการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศเทากับ 40.06 คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เทากับ 38.29
ปการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศเทากับ 34.33 คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ทุกโรงเรียน (รายวิชา) เทากับ 33.48
การประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาล
นครหาดใหญ ประกอบดวยการประเมิน 2 ระดับ คือ
1. ระดับการศึกษาปฐมวัย
1.1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ กํ า หนดให เ ป น มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด องค ก รปกครอง
๓

สวนทองถิ่น มีจํานวน 14 มาตรฐาน 63 ตัวบงชี้ แบงเปนมาตรฐานดานปจ จัย ทางการศึกษา มาตรฐาน
ดานกระบวนการทางการศึกษา และมาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา ดังนี้
1) มาตรฐานดานปจจัยนําเขาทางการศึกษา จํานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบงชี้
2) มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา จํานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบงชี้
3) มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา
จํานวน 6 มาตรฐาน 23 ตัวบงชี้
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ กํ า หนดให เ ป น มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 16 มาตรฐาน 70 ตัวบงชี้ แบงเปนมาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา มาตรฐานดาน
กระบวนการทางการศึกษา และมาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา ดังนี้
1) มาตรฐานดานปจจัยนําเขาทางการศึกษา จํานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบงชี้
2) มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา จํานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบงชี้
3) มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา
จํานวน 8 มาตรฐาน 30 ตัวบงชี้
สํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ ทั้ง 6 แหง ประจําปการศึกษา 2557 – 2558 ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยสถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ต น สั ง กั ด หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และเสนอต อ สาธารณชน เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สรุปผลไดดังนี้
ผลการประเมิ น คุ ณภาพภายในระดับ การศึกษาปฐมวัย คาเฉลี่ย รวมผลการประเมินคุณภาพ
เทากับ 4.85 มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ
เทากับ 4.76 มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
การเขาศึกษาตอของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
1. การเขาศึกษาตอของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2557 - 2560 รายละเอียดดังนี้
- ปการศึกษา 2557 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น
780 คน เขาศึกษาตอในสถานศึกษา จํานวน 37 แหง โดยมีสถานศึกษา 5 อันดับ ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอ
มากที่สุดเรียงตามลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 22.31
อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 9.75
อันดับที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 8.72
อันดับที่ 4 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 8.34
อันดับที่ 5 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 6.67

๔

- ปการศึกษา 2558 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น
815 คน เขาศึกษาตอในสถานศึกษา จํานวน 37 แหง โดยมีสถานศึกษา 5 อันดับ ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอ
มากที่สุดเรียงตามลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 19.88
อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 10.80
อันดับที่ 3 โรงเรียนสงเสริมศาสนาอิสลาม จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 8.35
อันดับที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 7.98
อันดับที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 7.37
- ปการศึกษา 2559 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น
788 คน เขาศึกษาตอในสถานศึกษา จํานวน 47 แหง โดยมีสถานศึกษา 5 อันดับ ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอ
มากที่สุดเรียงตามลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 39.34
อันดับที่ 2 โรงเรียนสงเสริมศาสนาอิสลามมูลนิธิ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 8.51
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 8.00
อันดับที่ 4 โรงเรียนกอบกาญจนศึกษา มูลนิธิ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 6.10
อันดับที่ 5 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 5.71
- ปการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น
780 คน เขาศึกษาตอในสถานศึกษา จํานวน 83 แหง โดยมีสถานศึกษา 5 อันดับ ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอ
มากที่สุดเรียงตามลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 54.16
อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 9.50
อันดับที่ 3 โรงเรียนอื่น ๆ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 9.00
อันดับที่ 4 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 6.33
อันดับที่ 5 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 6.16
2. การเขาศึกษาตอของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2557 - 2560 รายละเอียดดังนี้
- ปการศึกษา 2557 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 224 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) จํานวน 54 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จํานวน 46 คน รวมกันทั้งสิ้นจํานวน 327 คน
เข าศึ กษาต อในสถานศึกษาสายสามั ญ จํานวน 18 แหง มีนักเรีย นจํานวน 97 คน
คิดเปนรอยละ 29.67 ของจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีสถานศึกษาสายสามัญ 3 อันดั บ
ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอมากที่สุดเรียงลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 40คน คิดเปนรอยละ 12.24
อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.86
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.16
เขาศึกษาตอในสถานศึกษาสายอาชีพ จํานวน 12 แหง มีนักเรียนจํานวน 210 คน คิด
เป น ร อ ยละ 64.22 ของจํ า นวนนั ก เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษาทั้ ง หมด โดยมี ส ถานศึ ก ษาสายอาชี พ 3 อั น ดั บ
ที่มนี ักเรียนเขาศึกษาตอมากที่สุดเรียงลําดับ ดังนี้
๕

อันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 17.74
อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 15.29
อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการหาดใหญ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.65
- ปการศึกษา 2558 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 218 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) จํานวน 57 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จํานวน 44 คน รวมกันทั้งสิ้นจํานวน 319 คน
เข า ศึ กษาต อในสถานศึ กษาสายสามัญ จํานวน 13 แหง มีนักเรีย นจํานวน 77 คน
คิดเปนรอยละ 24.14 ของจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีสถานศึกษาสายสามัญ 3 อันดั บ
ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอมากที่สุดเรียงลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 13.30
อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.33
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยและโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 1.21
เขาศึกษาตอในสถานศึกษาสายอาชีพ จํานวน 13 แหง มีนักเรียนจํานวน 235 คน
คิดเปนรอยละ 74.61 ของจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีสถานศึกษา สายอาชีพ 3 อันดับ
ที่มนี ักเรียนเขาศึกษาตอมากที่สุดเรียงลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 27.59
อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 15.05
อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 8.46
- ปการศึกษา 2559 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 224 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) จํานวน 70 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จํานวน 64 คน รวมกันทั้งสิ้นจํานวน 358 คน
เข า ศึ กษาต อในสถานศึ กษาสายสามัญ จํานวน 17 แหง มีนักเรีย นจํานวน 96 คน
คิด เป น ร อยละ 26.82 ของจํ า นวนนั กเรีย น จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีส ถานศึกษาสายสามัญ 3 อัน ดับ
ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอมากที่สุดเรียงลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 15.36
อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.23
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 และโรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรคจํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 1.40
เขาศึกษาตอในสถานศึ กษาสายอาชีพ จํานวน 18 แหง มีนักเรียนจํานวน 251 คน
คิด เป น ร อยละ 70.12 ของจํ า นวนนั กเรี ยนที่ จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีส ถานศึกษาสายอาชีพ 3 อัน ดับ
ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอมากที่สุดเรียงลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 25.14
อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ12.29
อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 11.74
- ปการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 210 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) จํานวน 70 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จํานวน 49 คน รวมกันทั้งสิ้นจํานวน 329 คน
๖

เขาศึกษาตอในสถานศึกษาสายสามัญ จํานวน 12 แหง มีนักเรียนจํานวน 102 คน
คิ ด เป น ร อยละ 31.00 ของจํ า นวนนั กเรีย น จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีส ถานศึกษาสายสามัญ 3 อัน ดับ
ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอมากที่สุดเรียงลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 20.67
อันดับที่ 2 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.04
อันดับที่ 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.13
เขาศึกษาตอในสถานศึกษาสายอาชีพ จํานวน 15 แหง มีนักเรียนจํานวน 226 คน
คิ ด เป น ร อยละ 68.69 ของจํ า นวนนั กเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยมีส ถานศึกษาสายอาชีพ 3 อัน ดับ
ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอมากที่สุดเรียงลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 28.57
อั น ดั บ ที่ 2 วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ห าดใหญ อํา นวยวิ ทย จํานวน 33 คน คิดเปน ร อ ยละ
10.03
อันดับที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 7.90
3. การเขาศึ กษาต อของนั กเรี ยนที่จบชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 6 ในระดับอุดมศึกษา ปการศึ กษา
2557 - 2560 รายละเอียดดังนี้
- ปการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนจํานวน ๔๕ คน สอบเขาศึกษาตอในระดับ อุดมศึ ก ษา
ได ๔5 คน รวม ๙ มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ ๑๐๐ สรุปไดดังนี้
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํานวน ๒๔ คน
2) มหาวิทยาลัยทักษิณ
จํานวน 10 คน
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จํานวน ๔ คน
4) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จํานวน ๑ คน
5) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน ๒ คน
6) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
จํานวน ๑ คน
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน ๑ คน
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา บางขุนเทียน จํานวน ๑ คน
9) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จํานวน ๑ คน
- ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักเรียนจํานวน ๗๐ คน สอบเขาศึกษาต อในระดับ อุดมศึ ก ษา
ได 70 คน รวม ๙ มหาวิทยาลัย ๑ วิทยาลัย คิดเปนรอยละ ๑๐๐ สรุปไดดังนี้
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํานวน ๓๓ คน
2) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
จํานวน ๑ คน
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จํานวน ๑ คน
4) มหาวิทยาลัยทักษิณ
จํานวน ๑๑ คน
5) มหาวิทยาลัยมหิดล
จํานวน ๑ คน
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จํานวน ๑๔ คน
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน ๑ คน
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จํานวน ๖ คน
๗

9) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จํานวน ๑ คน
10) วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร
จํานวน ๑ คน
- ป การศึ กษา ๒๕๕๙ มี นั กเรีย นจํานวน ๖๔ คน สอบเขาศึกษาตอในระดับ อุดมศึกษา
ได 64 คน รวม ๙ มหาวิทยาลัย ๑ วิทยาลัย และ ๑ ศูนยการเรียนรู คิดเปนรอยละ ๑๐๐ สรุปไดดังนี้
1) มหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน ๑ คน
2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํานวน ๓๐ คน
3) มหาวิทยาลัยแมโจ
จํานวน ๑ คน
4) มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
จํานวน ๕ คน
5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
จํานวน ๒ คน
6) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน ๑ คน
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา
จํานวน ๑๘ คน
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา
จํานวน ๔ คน
9) วิทยาลัยพาณิชยการ หาดใหญ
จํานวน ๑ คน
10) ศูนยการเรียนรูปญญาภิวัฒน
จํานวน ๑ คน
- ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนจํานวน 43 คน สอบเขาศึกษาต อในระดับ อุดมศึ ก ษา
ได ๔๓ คน รวม ๙ มหาวิทยาลัย ๑ โรงเรียน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ สรุปไดดังนี้
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํานวน ๒๑ คน
2) มหาวิทยาลัยทักษิณ
จํานวน ๘ คน
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จํานวน ๖ คน
4) โรงเรียนนายสิบทหารบก
จํานวน ๒ คน
5) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน ๑ คน
6) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํานวน ๑ คน
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
จํานวน ๑ คน
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จํานวน ๑ คน
9) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
จํานวน ๑ คน
10) มหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวน ๑ คน
การเข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ป ก ารศึ ก ษา
2557 - 2560 พบว า ศึ ก ษาต อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ บาล สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ กษาและสํ า นั กงานการศึ กษาเอกชน รวม 25 แห ง รวมนักเรีย นระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 222 คน โดยมีสถานศึกษา 3 อันดับ ที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอมากที่สุดเรียงลําดับ ดังนี้ อันดับที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 48.65 อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 16.22 อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 15.32
๘

สํานักการศึ กษา เทศบาลนครหาดใหญ ไดเก็บรวบรวมข อมูล เพื่อใชในการจัด ทําแผนพั ฒ นา
การศึกษา โดยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพปญหาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครหาดใหญ นํ ามาวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายนอกภายใน (SWOT Analysis) และบู ร ณาการ
กับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ใหสอดคลองกับ
นโยบายดานการศึกษาในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อเปนแนวทาง ใน
การพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ
1.1 วิสัยทัศน
“มหานครแหงการเรียนรู ประชาชนมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยพลังประชารัฐ”
1.2 พันธกิจ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

สงเสริมการจัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศ
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมใหประชารัฐมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกระดับอยางยั่งยืน
สงเสริมทะนุบํารุง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬานันทนาการเพื่อสุขภาพในทุกระดับ

๙

1.3 เปาประสงค
เปาประสงค
(Goals)
ผูเรียนมีคณ
ุ ภาพ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลปจจุบัน
(Baseline Data)

1) จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดเรียนรูภาษาอังกฤษ
กับครูชาวตางชาติ
2) จํานวนรอยละของนักเรียนที่สามารถใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได
3) จํานวนรอยละของผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4) จํานวนรอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานดนตรี
5) จํานวนรอยละของผูเขารวมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
6) จํานวนรอยละของนักเรียนที่ผา นการคัดเลือกระดับ
เทศบาลไดเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาค/
ระดับประเทศ
7) จํานวนนักเรียนทีไ่ ดรับรางวัลสูงสุดจากการแขงขันคน
เกงของทองถิ่นระดับประเทศ
8) จํานวนรอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาการ
เรียนรูร ักษทองถิ่น
9) จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการสงเสริมความเปนเลิศ
ดานหุนยนต อากาศยาน วิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ
ระดับประเทศและระดับนานาชาติของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ

รอยละ 100

๑๐

ป 61-65
รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
80
รอยละ
90
รอยละ
100
รอยละ
75

ป 61
รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
65
รอยละ
84
รอยละ
100
รอยละ
67

คาเปาหมาย
(Targets)
ป 62 ป 63
รอยละ รอยละ
100
100
รอยละ รอยละ
100
100
รอยละ รอยละ
70
75
รอยละ รอยละ
86
88
รอยละ รอยละ
100
100
รอยละ รอยละ
70
73

2 คน

12 คน

2 คน

3 คน

3 คน

4 คน

4 คน

รอยละ 90

รอยละ
100
80 คน

รอยละ
93
-

รอยละ
95
-

รอยละ
97
60 คน

รอยละ
100
70 คน

รอยละ
100
80 คน

รอยละ 100
รอยละ 80
รอยละ 100
รอยละ 65

-

ป 64
รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
80
รอยละ
90
รอยละ
100
รอยละ
75

ป 65
รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
80
รอยละ
90
รอยละ
100
รอยละ
75

เปาประสงค
(Goals)

ครูมีคณ
ุ ภาพ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลปจจุบัน
(Baseline Data)

10) จํานวนรอยละของนักเรียนระดับชัน้ อนุบาลไดเขารวม
กิจกรรมนิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย
11) จํานวนนักเรียนวงโยธวาทิตที่มีทักษะและประสบการณ
ในการประกวด
12) จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการเปดโลกทัศน
แหงการเรียนรู
13) จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดรับประทานอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการ
14) จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดรับประทานอาหารเชา
โครงการอิ่มทองสมองใส
15) จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดเรียนรูภาษาจีนกับครู
ชาวตางชาติ
16) จํานวนรอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการรณรงค
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา มีความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
1) จํานวนรอยละของพนักงานครู ผูบริหาร เขารวม
กิจกรรมนิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
2) จํานวนรอยละของพนักงานครูผูเขารับการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือไดเลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้น ประจําป 2563
3) จํานวนรอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาความรู และเพิม่ ศักยภาพในการทํางาน

รอยละ 80

๑๑

50 คน

ป 61-65
รอยละ
90
50 คน

ป 61
รอยละ
80
50 คน

คาเปาหมาย
(Targets)
ป 62 ป 63
รอยละ รอยละ
80
85
50 คน 50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

รอยละ 100

รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
100

รอยละ
100
รอยละ
100
-

รอยละ
100
รอยละ
100
-

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
100

รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
100

รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ
100

รอยละ
80
รอยละ
100

รอยละ
65
-

รอยละ
70
-

รอยละ
75
รอยละ
100

รอยละ
80
-

รอยละ
80
-

รอยละ
80

รอยละ
65

รอยละ
70

รอยละ
75

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 60
-

รอยละ 60

ป 64
รอยละ
90
50 คน

ป 65
รอยละ
90
50 คน

เปาประสงค
(Goals)

สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลปจจุบัน
(Baseline Data)

4) จํานวนรอยละของครูที่เขารวมกิจกรรมวันครูเทศบาล

รอยละ 80

5) จํานวนรอยละของครูปฐมวัยที่เขารวมโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย
6) จํานวนครูที่เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนและครูสู Thailand 4.0
1) จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดเขาใชแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) จํานวนรอยละของนักเรียนที่เขาใชบริการธนาคาร
โรงเรียน
3) จํานวนรอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมลดจํานวน
ขยะภายในโรงเรียน
1) จํานวนรอยละชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ดานการศึกษากับสถานศึกษา
2) จํานวนรอยละของผูปกครองนักเรียนที่เขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
3) จํานวนครั้งที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมรวม
กับคณะกรรมการสถานศึกษา
4) จํานวนรอยละของนักเรียนที่ผา นการเขารวมกิจกรรม
การพัฒนาการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

-

๑๒

รอยละ 80
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 36
รอยละ 30

ป 61-65 ป 61
รอยละ รอยละ
90
80
รอยละ
90
90 คน 50 คน
รอยละ
90
รอยละ
80
รอยละ
90
รอยละ
50
รอยละ
50

4 ครั้ง/ปการศึกษา

6 ครั้ง/
ปการศึกษา

รอยละ 100

รอยละ
100

คาเปาหมาย
(Targets)
ป 62 ป 63 ป 64 ป 65
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
80
85
90
90
รอยละ รอยละ รอยละ
70
80
90
60 คน 70 คน 80 คน 90 คน

รอยละ
83
รอยละ
73
รอยละ
83
รอยละ
40
รอยละ
35

รอยละ
85
รอยละ
75
รอยละ
85
รอยละ
44
รอยละ
40

รอยละ
87
รอยละ
77
รอยละ
87
รอยละ
48
รอยละ
45

รอยละ
90
รอยละ
80
รอยละ
90
รอยละ
50
รอยละ
50

รอยละ
90
รอยละ
80
รอยละ
90
รอยละ
50
รอยละ
50

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

6 ครั้ง/ป 6 ครั้ง/ป 6 ครั้ง/ป 6 ครั้ง/ป 6 ครั้ง/ป
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

เปาประสงค
(Goals)
สํานักการศึกษาและสถานศึกษา
จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวติ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลปจจุบัน
(Baseline Data)

1) จํานวนครั้ง/ปงบประมาณ ที่สถานศึกษาไดรบั
1 ครั้ง/ปการศึกษา
การติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) จํานวนรอยละของผูบริหาร ครู และผูทเี่ กี่ยวของ
รอยละ 90
เขารวมโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
3) จํานวนครั้ง/ปการศึกษา ที่สถานศึกษาดําเนินการ
1 ครัง้ /ปการศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรการสอน
4) จํานวนรอยละของพนักงานครู ไดรวมพัฒนาปรับปรุง
รอยละ 80
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาและ
วิชาพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) จํานวนรอยละของบุคลากรที่ไดรบั ความรูจากการเขาอบรม
ในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
6) จํานวนเด็กดอยโอกาสทีไ่ ดเขารวมกิจกรรมการเตรียม
45 คน
ความพรอมกอนเขารับการศึกษาในระบบ
7) จํานวนนักเรียนทีม่ ลี ักษณะที่พึงประสงคตามที่เทศบาล
นครหาดใหญกําหนดจากการเขารวมกิจกรรม SMART
STUDENT
8) จํานวนนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะ
รอยละ 100
นักเรียนปฐมวัย ศพด.
9) จํานวนนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เขารวมกิจกรรม
รอยละ 100
ใสใจสุขภาพ และศูนยเด็กเล็กนาอยู มีพัฒนาการทั้ง 4
ดานสมวัย

๑๓

1 ครั้ง/ป
การศึกษา

ป 61

คาเปาหมาย
(Targets)
ป 62 ป 63

ป 64

ป 65

1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

รอยละ
100

รอยละ
90

รอยละ
94

รอยละ
100

รอยละ
100

1 ครั้ง/ป
การศึกษา

1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

รอยละ
100

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
95

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
70
60 คน

49 คน

รอยละ
40
53 คน

รอยละ
60
57 คน

รอยละ
65
60 คน

รอยละ
70
60 คน

80 คน

20 คน

20 คน

20 คน

20 คน

20 คน

รอยละ
100
รอยละ
100

รอยละ
100
รอยละ
100

รอยละ
100
รอยละ
100

รอยละ
100
รอยละ
100

รอยละ
100
รอยละ
100

รอยละ
100
รอยละ
100

ป 61-65

รอยละ
98

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลปจจุบัน
(Baseline Data)

10) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนคนรัก
วิทยาศาสตร (Science Kids Camp) สามารถใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหา
11) จํานวนนักเรียนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีความพรอม
เขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
12) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในหอศิลปนครหาดใหญ
เฉลิมพระเกียรติฯ ตอป
13) จํานวนรอยละของผูเขาใชบริการศูนยการเรียนรู
วิทยาศาสตรดาราศาสตรนครหาดใหญ
14) จํานวนรอยละของผูสนใจเขารวมกิจกรรม
ในศูนยการเรียนรู ICT เทศบาลนครหาดใหญ
15) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม HAPPY FOR ALL
สงตอหาดใหญใหเปน “มหานครแหงความสุข”
16) จํานวนผูใชบริการหองสมุดประชาชนเทศบาลนคร
หาดใหญ
17) จํานวนแหลงเรียนรูในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา/
ปการศึกษา
18) จํานวนหองสมุดในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา/
ปการศึกษา
19) จํานวนผูสนใจเขารวมกิจกรรมในอุทยานการเรียนรูนคร
หาดใหญ
20) จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา

130 คน

๑๔

รอยละ 100

ป 61-65
500 คน

ป 61
200
คน

คาเปาหมาย
(Targets)
ป 62 ป 63
300
400
คน
คน

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

9,000
คน

9,300
คน

รอยละ
100
9,600
คน

ป 64
500
คน

ป 65
500
คน

รอยละ
100

รอยละ
100

10,000
คน

10,000
คน

8,732 คน

10,000
คน

7,701 คน

20,000 10,000 13,000 16,000 18,000 20,000
คน
คน
คน
คน
คน
คน
2,000 1,900 1,900 2,000 2,000 2,000
คน
คน
คน
คน
คน
คน
5,000 2,000 3,000 4,000 5,000 5,000
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1,815 คน
5,367 คน/เดือน

6,000
คน/เดือน

5,400
คน/เดือน

5,600
คน/เดือน

5,800
คน/เดือน

6,000
คน/เดือน

6,000
คน/เดือน

1 ครั้ง/ปการศึกษา

2 ครั้ง/ป
การศึกษา

2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

1 ครั้ง/ปการศึกษา

2 ครั้ง/ป
การศึกษา

2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

700 คน/เดือน

1,000
คน/เดือน

750
คน/เดือน

800
คน/เดือน

850
คน/เดือน

900
คน/เดือน

1,000
คน/เดือน

200 คน

200 คน

200
คน

200
คน

200
คน

200
คน

200
คน

เปาประสงค
(Goals)
สงเสริมกิจการดานศาสนา การ
อนุรักษบํารุงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลปจจุบัน
(Baseline Data)

1) จํานวนประชาชนที่เขารวมงานรัฐพิธี

10,000 คน

2) จํานวนประชาชนที่เขารวมงานตอนรับปใหมวิถีพุทธ

2,000 คน

3) รอยละความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีสงกรานต

รอยละ 60

4) จํานวนประชาชนที่เขารวมงานประเพณีวันสําคัญทาง
ศาสนา
5) จํานวนประชาชนที่เขารวมงานประเพณีลอยกระทง

500 คน

6) จํานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมใน
โครงการสืบสานภูมิปญ
 ญาทองถิ่นบุญสารทเดือนสิบ
7) จํานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมใน
โครงการสืบสานศิลปถิ่นใต
8) รอยละความพึงพอใจจากแบบสอบถามในการจัด
โครงการสืบสานศิลปถิ่นใต
9) จํานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม
ทําบุญเดือนหาหมผาพระนอน
10) จํานวนหนวยงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนกิจการ
ดานศาสนาและการอนุรักษ บํารุงรักษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
11) รอยละความพึงพอใจจากแบบสอบถามในการจัด
โครงการอนุรักษมรดกไทย

๑๕

10,000 คน
800 คน
1,000 คน
รอยละ 75.3
-

ป 61-65
50,000
คน
5,000
คน
รอยละ
80
1,000
คน
30,000
คน
1,000
คน
2,000
คน
รอยละ
80
10,000
คน

14 หนวยงาน/
25 โครงการ

10
หนวยงาน/
20
โครงการ

-

รอยละ
80

ป 61

คาเปาหมาย
(Targets)
ป 62 ป 63

ป 64

ป 65

20,000
คน

30,000
คน

40,000
คน

50,000
คน

50,000
คน

2,000
คน
รอยละ
65
700
คน

3,000
คน
รอยละ
70
800
คน

4,000
คน
รอยละ
75
900
คน

5,000
คน
รอยละ
80
1,000
คน

5,000
คน
รอยละ
80
1,000
คน

850
คน
1,000
คน
รอยละ
76

900
คน
1,200
คน
รอยละ
77

950
คน
1,800
คน
รอยละ
78

1,000
คน
2,000
คน
รอยละ
80

1,000
คน
2,000
คน
รอยละ
80

10,000 15,000 25,000 30,000 30,000
คน
คน
คน
คน
คน

5,000
คน

7,000
คน

8,000
คน

10,000
คน

10,000
คน

10
10
10
10
10
หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน
/20
/20
/20
/20
/20
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

-

รอยละ
74

รอยละ
76

รอยละ
78

รอยละ
80

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลปจจุบัน
(Baseline Data)

สถานศึกษาและสํานักการศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ

1) จํานวนผูเขารวมการแขงขันกีฬา "อนุบาลชางนอยเกมส"

1,600 คน

2) จํานวนนักกีฬาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ ที่จัดสงไป
รวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใตและ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
3) อันดับที่ไดรบั จากการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
4) จํานวนเด็กและเยาวชนผานการฝกอบรมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน
5) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ

425 คน

9,000 คน

6) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

รอยละ 51.2

7) จํานวนผูเขารับการฝกกิจกรรมวงหาดใหญออเคสตรา
8) จํานวนของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนและเยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ
9) จํานวนผูเขารับโลรางวัล "คนดีศรีนครหาดใหญ"
เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ
10) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน
แหงชาติ
11) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม

75 คน
1,950 คน

๑๖

ป 61-65 ป 61
1,600 1,600
คน
คน
500 คน 500
คน

คาเปาหมาย
(Targets)
ป 62 ป 63
1,600 1,600
คน
คน
500
500
คน
คน

ป 64
1,600
คน
500
คน

ป 65
1,600
คน
500
คน

อันดับ 7

อันดับ 5

อันดับ
7

อันดับ
6

อันดับ
5

อันดับ
5

อันดับ
5

1,800 คน

2,200
คน

1,900
คน

2,000
คน

2,100
คน

2,200
คน

2,200
คน

รอยละ
80
90 คน
2,000
คน
20 คน

รอยละ
65
75 คน
2,000
คน
18 คน

รอยละ
80
100 คน

รอยละ
60
100
คน

17 คน
รอยละ 55
100 คน

10,000
คน

9,300
คน

9,500
คน

รอยละ
70
80 คน
2,000
คน
20 คน

9,700
คน

รอยละ
75
85 คน
2,000
คน
20 คน

10,000
คน

10,000
คน

รอยละ
65
100
คน

รอยละ
70
100
คน

รอยละ
80
100
คน

รอยละ
80
100
คน

รอยละ
80
90 คน
2,000
คน
20 คน

รอยละ
80
90 คน
2,000
คน
20 คน

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลปจจุบัน
(Baseline Data)

12) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ
เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
13) จํานวนผูเขารวมโครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไมโกง

รอยละ 60

14) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมเยาวชนไทยมั่นใจ
โตไปไมโกง
15) จํานวนรอยละของผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานกีฬาสูความเปนเลิศ ที่ไดเขารวมแขงขันกีฬา
16) จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมของสมาคมสงเสริมกีฬา
นครหาดใหญ
17) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมของสมาคมสงเสริม
กีฬานครหาดใหญ
18) จํานวนผูเขารวมโครงการจัดการแขงขันหาดใหญสเก็ต
ชาเลนจ

รอยละ 60

๑๗

120 คน

12 ครั้ง
รอยละ 60
300 คน

คาเปาหมาย
(Targets)
ป 61-65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
90
65
75
85
90
90
200 คน 130
150
180
200
200
คน
คน
คน
คน
คน
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
80
65
70
75
80
80
รอยละ
รอยละ รอยละ รอยละ
90
70
80
90
12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง
รอยละ
80
500 คน

รอยละ
65
350
คน

รอยละ
70
400
คน

รอยละ
75
450
คน

รอยละ
80
500
คน

รอยละ
80
500
คน

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดเรียนรูภาษาตางประเทศกับครูชาวตางชาติโครงการ
สอนภาษาตางประเทศในโรงเรียนเทศบาล
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนชั้น ป.1, ม.1-6 ร.ร. ท. 1-5 ไดเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติ
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 และมัธยม ร.ร. ท. 1-5
5. วิธีการคํานวณ : หาขอมูลจํานวนนักเรียนของ ร.ร. ท. 1-5
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 100
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ร.ร.ท. 1-5 หนวย ศน. รายงานผลการเรียนการสอน,
สัมภาษณ, ประเมิน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง ประเมินผลภาคเรียนละ 2 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝน) ทุกคนไดรับความรูและถายทอดประสบการณดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. หนวยวัด : จํานวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาในระบบ SIS
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : จํานวนนักเรียนในระบบ SIS จํานวน 790
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจการโรงเรียน / แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปการศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน)
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 80
5. วิธีการคํานวณ : หาคาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน)
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
๑๘

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานดนตรี
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนกลุมสนใจดานดนตรี
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 90
5. วิธีการคํานวณ : หาคาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 80
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนเทศบาล 1, 3, 4 และ 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของผูเขารวมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนของโรงเรียนเปาหมาย ที่เขารวมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3. หนวยวัด : รอยละของผูตอบแบบสอบถาม
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100 ของผูสอบแบบสอบถามทั้งหมด
5. วิธีการคํานวณ : โปรแกรมคํานวณ spss
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 100
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ / สํารวจโดยใชแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาค
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียน คือ นักเรียนที่ผานการคัดเลือกระดับเทศบาล ไดเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาคใต
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 75
5. วิธีการคํานวณ : หาคาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 65 ของนักเรียนที่เขารวมแขงขัน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศน/ประเมิน/แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
๑๙

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่รับรางวัลจากการแขงขันตามโครงการสงเสริมความเปนเลิศ
และคนเกงของทองถิ่น
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนไดรับรางวัลสูงสุดจากการแขงขันระดับประเทศ
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 12 คน
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 2 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศน. สอบคัดเลือก
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนไดเขารวมโครงการพัฒนาการเรียนรูรักษทองถิ่น
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนที่เขารวมโครงการ คือ นักเรียนแกนนําของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญตั้งแต เทศบาล 1-6
3. หนวยวัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่เขาโครงการ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
5. วิธีการคํานวณ : โปรแกรมคํานวณ spss
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 90
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ / สํารวจโดยใชแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการสงเสริมความเปนเลิศดานหุนยนต อากาศยาน วิศวกรรม
และระบบอัตโนมัติ ระดับประเทศและระดับนานาชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
2. ขอบเขตความหมาย : ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 80 คน
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ / จัดกิจกรรม /แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
๒๐

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่เขารวมกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการ
การศึกษาปฐมวัย
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญไดแสดงความสามารถเต็มศักยภาพ และรวมแสดงผลงานทางวิชาการระดับปฐมวัย
3. หนวยวัด : รอยละของผูเขารวมกิจกรรม
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 90
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : นักเรียนเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 80
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจการโรงเรียน /แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : 1 ครั้ง / ปการศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนวงโยธวาทิต ที่มีทักษะและประสบการณในการประกวด
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนกลุมสนใจดานดนตรี
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 50 คน
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 50 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ป
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการเปดโลกทัศนแหงการเรียนรู
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนที่สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน และชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 50 คน
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 50 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ)
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง

๒๑

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ นักเรียนโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
ไดรับการสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : จํานวนนักเรียนในระบบ SIS รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : จํานวน 8,297 คน คิดเปนรอยละ 100
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจการโรงเรียน / แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดรับประทานอาหารเชา โครงการอิ่มทองสมองใส
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ได
รับประทานอาหารเชา
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 100
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ / แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดเรียนรูภาษาจีนกับครูชาวตางชาติ
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ ได
เรียนภาษาจีนกับครูชาวตางชาติ
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจการโรงเรียน / รายงานผลการเรียนการสอน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
๒๒

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา มี
ความรูเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 100
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจการโรงเรียน / แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของพนักงานครู ผูบริหาร เขารวมกิจกรรมนิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : พนักงานครูและผูบริหารเขารวมโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 80 ของพนักงานครูที่เขาอบรม
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 60
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศน. / ประเมินผล
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของพนักงานครูผูเขารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือไดเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจําป 2563
2. ขอบเขตความหมาย : พนักงานครูมีความรูความเขาใจ และเตรียมความพรอมในการประเมินผลงาน
เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
3. หนวยวัด : รอยละ
4. 4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายการเจาหนาที่ / ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
๒๓

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาความรู
และเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
2. ขอบเขตความหมาย : พนักงานครู ร.ร. ท.1-6
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 80 ของ พนักงานครูทั้งหมด
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 60
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศน./ประเมินผล
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของครูที่เขารวมกิจกรรมวันครูสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
2. ขอบเขตความหมาย : พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญได
รวมกิจกรรมวันครู เพื่อรวมรําลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย และเชิดชูคุณงามความดีและครูผูเสียสละ
3. หนวยวัด : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 90
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : จํานวนครูและบุคลกรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรม
คิดเปน รอยละ 80
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจการโรงเรียน/แจกนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปงบประมาณ
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของครูปฐมวัยที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
2. ขอบเขตความหมาย : พนักงานครูเทศบาลที่สอนระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญไดเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
3. หนวยวัด : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 90
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปงบประมาณ
๒๔

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูสู Thailand 4.0
2. ขอบเขตความหมาย : จํานวนครูในระดับประถมศึกษาที่ไดเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนและครูสู Thailand 4.0
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 90 คน
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศน. / แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่เขาใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 90
5. วิธีการคํานวณ : หาคาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 80
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปงบประมาณ
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่เขาใชบริการธนาคารโรงเรียน
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญที่ใชบริการธนาคารโรงเรียน
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 80
5. วิธีการคํานวณ : หาคาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 70
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
๒๕

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมลดจํานวนขยะภายในโรงเรียน
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญที่รวมกิจกรรมลดขยะ
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 90
5. วิธีการคํานวณ : หาคาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 80
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานการศึกษากับสถานศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ ที่เขามามีสวนรวม หรือจัดกิจกรรม
รวมกับสถานศึกษา
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 50
5. วิธีการคํานวณ : หาคาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 36
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของผูปกครองนักเรียนที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : ตัวแทนผูปกครองนักเรียนในสถานศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 50
5. วิธีการคํานวณ : หาคาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 30
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 – 6 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
๒๖

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
3. หนวยวัด : ครั้ง
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 6 ครั้ง/ปการศึกษา
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 4 ครั้ง/ปการศึกษา
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนที่ผานการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ ที่จัดกิจกรรมการพัฒนา
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 100
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่จัดกิจกรรม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้ง/ปงบประมาณ ที่สถานศึกษาไดรับการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : การติดตามและใหแนวทางการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมิน
จาก สมศ. รอบ 4
3. หนวยวัด : ครั้ง/ปงบประมาณ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 1 ครั้ง/ปการศึกษา
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 1 ครั้ง/ปการศึกษา
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปการศึกษา
๒๗

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของผูบริหาร ครู และผูที่เกี่ยวของเขารวมโครงการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
2. ขอบเขตความหมาย : ผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของของโรงเรียนเทศบาล 1-6 ที่เขารวม
โครงการ
3. หนวยวัด : จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
5. วิธีการคํานวณ : โปรแกรมคํานวณ spss
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 90 ของผูตอบแบบสอบถาม
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ / สํารวจโดยใชแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของบุคลากรที่ไดรับความรูจากการเขาอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : พนักงานครู และพนักงานเทศบาลที่เขารวมฝกอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 70
5. วิธีการคํานวณ : หาคาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายแผนงานและโครงการ สํานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปงบประมาณ
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้ง/ปการศึกษา ที่สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการสอน
2. ขอบเขตความหมาย : โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
3. หนวยวัด : ครั้ง/ปการศึกษา
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 1 ครั้ง/ปการศึกษา
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 1 ครั้ง/ปการศึกษา
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : 1 ครั้ง/ปการศึกษา
๒๘

รายละเอียดตัวชี้วดั
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของพนักงานครู ไดรวมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
วิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2. ขอบเขตความหมาย : ครูผูเขารวมโครงการ คือ ครูผูสอนพุทธศาสนา/อิสลามศึกษา และครูกลุม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 1-6 ที่เขารวมโครงการ
3. หนวยวัด : จํานวนรอยละของครูผูตอบแบบสอบถาม
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : โปรแกรมคํานวณ spss
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถาม
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ / สํารวจโดยใชแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วดั
1. ตัวชี้วัด : จํานวนเด็กดอยโอกาสที่ไดเขารวมกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาใน
ระบบจากเทศบาลนครหาดใหญ
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กดอยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก เนื่องจากประสบปญหาตาง
ๆ มีชีวิตความเปนอยูดอยกวาเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไมมีโอกาสที่จะเขารับบริการทางการศึกษา
หรือไดรับพัฒนาทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ จําเปนตองไดรับความชวยเหลือเปน
กรณีพิเศษเพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : 60 คน
5. วิธีการคํานวณ : แบบแจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน : 45 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วดั
1. ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่เทศบาลนครหาดใหญกําหนด
จากการเขารวมโครงการ SMART STUDENT
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญที่ผานการคัดเลือก
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : จํานวน 80 คน
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: 1 ครั้ง

๒๙

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะนักเรียนปฐมวัย ศพด.
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
หมัดยาเมาะมุสลิมกิจกรรมสงเสริมทักษะนักเรียนปฐมวัย ศพด. หมายถึง กิจกรรมสงเสริม
การอาน กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน และกิจกรรมอื่นๆ
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : แบบแจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน : รอยละ 100
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เขารวมกิจกรรมใสใจสุขภาพ และศูนยเด็กเล็ก
นาอยู มีพัฒนาการทั้ง 4 ดานสมวัย
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิมทุกคน
3. หนวยวัด : รอยละ
4. 4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 100
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

๓๐

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของผูเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนคนรักวิทยาศาสตร
(Science Kids Camp) สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหา
2. ขอบเขตความหมาย : ผูเขารวมกิจกรรมกิจกรรมคายเยาวชนคนรักวิทยาศาสตร หมายถึง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ที่เขารวมอบรมกิจกรรมในระยะเวลาที่กําหนด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตรที่นํามาใช
ในการศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรู และแกปญหาตางๆ
3. หนวยวัด : จํานวนนับ
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : 500 คน
5. วิธีการคํานวณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมคายฯที่สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ในการแกไขปญหา x 100 / จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 130 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของนักเรียนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมีความพรอมเขารับการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิมที่ผานการประเมิน
พัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 100
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 100
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

๓๑

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชีว้ ัด : จํานวนผูเขารวมโครงการจัดกิจกรรมหอศิลปนครหาดใหญ เฉลิมพระเกียรติฯตอป
2. ขอบเขตความหมาย : ผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักทองเที่ยว
ที่เขารวมพิธีเปด หรือการแขงขัน หรือการอบรม และหรือการเขาชมนิทรรศการ
3. หนวยวัด : จํานวนนับ
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : 10,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : การแจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 8,732 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : เดือนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของผูเขาใชบริการศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรดาราศาสตรนครหาดใหญ
2. ขอบเขตความหมาย : ผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักทองเที่ยว
ที่เขารับการอบรม และหรือ การเขาชมนิทรรศการ และหรือกิจกรรมคาย
3. หนวยวัด : จํานวนนับ
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : 20,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : การแจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7,701 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : เดือนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัด : จํานวนผูเขารวมโครงการจัดกิจกรรมศูนยการเรียนรู ICT เทศบาลนครหาดใหญ ตอป
2. ขอบเขตความหมาย : ผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักทองเที่ยว
ที่เขารวมการแขงขัน และหรือการอบรม
3. หนวยวัด : จํานวนนับ
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : 2,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : การแจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 1,815 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : เดือนละ 1 ครั้ง

๓๒

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชนทุกเพศทุกวัยในทองถิ่นมีความสุขในการเรียนรูเพิ่มเติม
2. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม HAPPY FOR ALL สงตอหาดใหญใหเปน “มหานครแหงความสุข”
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : จํานวน 5,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนผูใชบริการหองสมุดประชาชน เทศบาลนครหาดใหญ
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เขาใชบริการหองสมุดประชาชน
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : 6,000 คน/เดือน
5. วิธีการคํานวณ : เครื่องดิจิตอลตรวจนับคนเขาออก
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณ 5,367 คน/เดือน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : งานหองสมุด ฝายการศึกษานอกโรงเรียน
และตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : เดือนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของแหลงเรียนรูในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา/ปการศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
3. หนวยวัด : แหง
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : 2 ครั้ง/ปการศึกษา
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน : 1 ครั้ง/ปการศึกษา
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

๓๓

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนหองสมุดในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา/ปการศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
3. หนวยวัด : แหง
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : 2 ครั้ง/ปการศึกษา
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน : 1 ครั้ง/ปการศึกษา
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนผูสนใจเขารวมกิจกรรมในอุทยานการเรียนรูนครหาดใหญ
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เขารวมกิจกรรมในอุทยานการเรียนรูนคร
หาดใหญ
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : 1,000 คน/เดือน
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน : 700 คน/เดือน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : อุทยานการเรียนรูนครหาดใหญ ฝายการศึกษานอก
โรงเรียนและตามอัธยาศัย / แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดและเยาวชนนอก
สถานศึกษา
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครหาดใหญที่เขารวม
โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561 -2565) : 200 คน
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน : 200 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย / แจงนับ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง

๓๔

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชนที่เขารวมงานรัฐพิธี
2. ขอบเขตความหมาย : จํานวนประชาชนที่เขารวมงานรัฐพิธีในแตละกิจกรรม
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 10,000-50,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับโดยประมาณ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 10,000 คน ตอ 1 กิจกรรม
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชนที่เขารวมงานตอนรับปใหมวิถีพุทธ
2. ขอบเขตความหมาย : จํานวนประชาชนที่เขารวมงานตอนรับปใหมวถิ ีพุทธ
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 5,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับโดยประมาณ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 2,000 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีสงกรานต
2. ขอบเขตความหมาย : รอยละความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีสงกรานต
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : มากกวารอยละ 80
5. วิธีการคํานวณ : คารอยละ คาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 60
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/แบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง

๓๕

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชนที่เขารวมงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนา
2. ขอบเขตความหมาย : จํานวนประชาชนที่เขารวมงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนา
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 1,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับโดยประมาณ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 500 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชนที่เขารวมงานประเพณีลอยกระทง
2. ขอบเขตความหมาย : จํานวนประชาชนที่เขารวมงานประเพณีลอยกระทง
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 30,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับโดยประมาณ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 10,000 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมในโครงการสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นบุญสารทเดือนสิบ
2. ขอบเขตความหมาย : จํานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมในโครงการสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่นบุญสารทเดือนสิบ
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 1,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับโดยประมาณ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 800 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล:
ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง

๓๖

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมในโครงการสืบสานศิลปถิ่นใต
2. ขอบเขตความหมาย : จํานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมในโครงการสืบสาน
ศิลปถิ่นใต
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 2,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับโดยประมาณ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 1,000 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจจากแบบสอบถามในการจัดโครงการสืบสานศิลปถิ่นใต
2. ขอบเขตความหมาย : ความพึงพอใจจากผูเขารวมโครงการสืบสานศิลปถิ่นใต
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : มากกวารอยละ 80
5. วิธีการคํานวณ : คารอยละ คาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 75.3
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/แบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมทําบุญเดือนหาหมผาพระนอน
2. ขอบเขตความหมาย : จํานวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมทําบุญเดือนหาหมผา
พระนอน
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 10,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับโดยประมาณ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/การสังเกต
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง

๓๗

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนหนวยงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนกิจการดานศาสนา และการอนุรักษ
บํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2. ขอบเขตความหมาย : จํานวนหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนกิจการดานศาสนา และการอนุรักษ
บํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3. หนวยวัด : หนวยงาน/โครงการ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 10 หนวยงาน/20 โครงการ
5. วิธีการคํานวณ : นับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 14 หนวยงาน/25 โครงการ
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล:
ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจจากแบบสอบถามในการจัดโครงการอนุรักษมรดกไทย
2. ขอบเขตความหมาย : ความพึงพอใจจากผูเขารวมโครงการอนุรักษมรดกไทย
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : มากกวารอยละ 80
5. วิธีการคํานวณ : คารอยละ คาเฉลี่ย
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ 75.3
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม/แบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนผูเขารวมการแขงขันกีฬา “อนุบาลชางนอยเกมส”
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กปฐมวัย และครูผูดูแล
3. หนวยวัด : จํานวนคน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 1,600 คน
5. วิธีการคํานวณ : วัดจากจํานวนสถานศึกษาที่เขารวม และจํานวนเด็กปฐมวัย ที่เขารวมการแขงขัน
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : จํานวนครูผูดูแลประมาณ 300 คน เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
ตางๆ จํานวน 300 คน กรรมการเจาหนาที่ และผูที่มีสวนเกี่ยวของ 300 คน รวม 1,600 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
๓๘

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนผูเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคใตและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
2. ขอบเขตความหมาย : เจาหนาที่และนักกีฬา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ ที่เขารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใตและ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 500 คน
5. วิธีการคํานวณ : แจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 425 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : อันดับที่ไดรับจากการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
2. ขอบเขตความหมาย : อันดับ คือ ลําดับ อปท. ที่ไดรับเหรียญรางวัลมากที่สุดจากการแขงขัน
ระดับประเทศ
3. หนวยวัด : รายการ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : อันดับที่ 5
5. วิธีการคํานวณ : การแจงนับ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : อันดับที่ 7
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนเด็กและเยาวชนที่ผานเกณฑการฝกอบรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูรอน
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก และเยาวชนที่สนใจเขารวมกิจกรรมฯ
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 2,200 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนเด็ก และเยาวชนที่สมัครเขารวมกิจกรรมฯ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : มีผูเขารวมการแขงขันฯ จํานวน 1,800 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
๓๙

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย นักเรียนฟงสารวันเด็ก
นักเรียนเขารับประกาศเกียรติคุณสาขาตางๆ ผูแสดงความสามารถดานการแสดงบนเวที
ผูปกครอง เด็ก เยาวชนและประชาชน ทั่วไป
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ประกอบดวยกิจกรรมบนเวทีใหญ
และตามซุมตางๆ กิจกรรมการเลนเกมส ตามซุมตางๆ ของรางวัลที่แจกจายจามซุมตางๆ ความ
สนุกสนานของงาน การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม ระยะเวลาในการจัดงานและความพึงพอใจ
โดยรวมตอการจัดงานในครั้งนี้
3. หนวยวัด : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นับตามจํานวนคน
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ คิดคาเปนรอยละของการตอบ
แบบสอบถาม
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 10,000 คน
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรมและอื่นๆ ในระดับมากที่สุดรอยละ 80
5. วิธีการคํานวณ : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นับจากผูผานเขางาน ในชองทางที่กําหนด3
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ โดยการหาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
กลุมตัวอยางแตละขอ โดยการเฉลี่ยจากคาน้ําหนักของขอมูลที่ได
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 9,000
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด รอยละ 51.2
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นับจากการผาน
2) เครื่องแสกนความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนผูเขารับการฝกอบรมกิจกรรมวงหาดใหญออเคสตรา
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจดนตรีออเคสตรา
3. หนวยวัด : จํานวนคน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 90 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนนักดนตรีที่เปดรับสมัครในแตละป
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : มีผูเขารวมและฝกซอมจํานวน 75 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
๔๐

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬา – กรีฑา นักเรียนและเยาวชนเทศบาลนคร
หาดใหญ
2. ขอบเขตความหมาย : คัดเลือกและเตรียมทีม เพื่อเปนตัวแทนเทศบาลนครหาดใหญ เขารวม การ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรสวนทองถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
3. หนวยวัด : จํานวนคน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 2,000 คน
5. วิธีการคํานวณ : จํานวน นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาตางที่สงเขารวม แตละชนิดกีฬา
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : มีผูเขารวมประมาณ 1,950 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จํานวนผูเขารับโลรางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ” เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ
2) ความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จํานวนผูเขารับโลรางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ” เนื่องในวันเยาวชน
แหงชาติ ๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ประกอบดวยกิจกรรม
บนเวที,การจัดนิทรรศการ,การบริการอาหารและเครื่องดื่ม, ระยะเวลาในการจัดหางาน และ
ความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดงานในครั้ง
3. หนวยวัด : ๑) จํานวนผูเขารับโลรางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ” เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ
นับ ตามจํานวนคน 2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรมและอื่นๆ คิดคาเปน
รอยละของการตอบแบบสอบถาม
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : ๑) จํานวนผูเขารับโลรางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ”
เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ ไมนอยกวา 30 คน ๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด รอยละ 80
5. วิธีการคํานวณ : ๑) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นับจากผูผานเขางาน ในชองทางที่กําหนด
๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ โดยการหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 1) จํานวนผูเขารับโลรางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ” เนื่องใน
เยาวชนแหงชาติ 2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บขอมูล
จากแบบสอบถาม
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ๑) จํานวนผูเขารับโลรางวัล “คนดีศรีนครหาดใหญ”
เนื่องในวัน ๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บขอมูล
จากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม
๔๑

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย นักเรียนเขารับการอบรม ,
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารเทศบาล ,วิทยากร .เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่ใหการสนับสนุน 2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆประกอบดวย
กิจกรรมการอบรม, จัดนิทรรศการ, จัดกิจกรรมซุมตางๆ, การจัดกิจกรรมกลางแจง, การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม, ระยะเวลาในการจัดงานและความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดงานในครั้งนี้
3. หนวยวัด : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นับตามจํานวนคน 2) ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ คิดคาเปนรอยละของการตอบแบบสอบถาม
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา ๑๙๐ คน
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๐
5. วิธีการคํานวณ : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นับจากผูเขารวมกิจกรรม โดยการลงทะเบียน
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่น ๆ โดยการหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางแตละขอ โดยการเฉลี่ยจากคาน้ําหนักของขอมูลที่ได
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑๐๐ คน
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด รอยละ ๖๐
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นับจากการลงทะเบียน
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม

๔๒

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไมโกง
2) ความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรมเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไมโกง
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย นักเรียนเขารับการอบรม,
ผูบริหารสถานศึกษา,ผูบริหารเทศบาล,วิทยากร,เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ,และเอกชนที่ใหการ
สนับสนุน ๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ประกอบดวยกิจกรรม
การอบรม,จัดนิทรรศการ,จัดกิจกรรมซุมตางๆ , การบริการอาหารและเครื่องดื่ม,ระยะเวลาในการ
จัดงานและความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดงานในครั้งนี้
3. หนวยวัด : ๑) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นับตามจํานวนคน 2) ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมในกิจกรรมและอื่นๆ คิดคาเปนรอยละของการตอบแบบสอบถาม
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : ๑) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 200 คน
๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด รอยละ 80
5. วิธีการคํานวณ : ๑) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นับจากผูเขารวมกิจกรรมโดยการลงทะเบียน
๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ โดยการหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางแตละขอ โดยการเฉลี่ยจากคาน้ําหนักของขอมูลที่ได
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด รอยละ 60
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ๑) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นับจากการลงทะเบียน
๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนรอยละของผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาสูความเปนเลิศ ที่ไดเขา
รวมแขงขันกีฬา
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก และเยาวชน ที่เขารวมเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานกีฬา
สูความเปนเลิศ ถูกคัดเลือกเพื่อเขารวมแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
3. หนวยวัด : รอยละ
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : รอยละ 90
5. วิธีการคํานวณ : คิดคํานวณคารอยละ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง
๔๓

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : 1) จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมของสมาคมสงเสริมกีฬานครหาดใหญ
2) ความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรมของสมาคมสงเสริมกีฬานครหาดใหญ
2. ขอบเขตความหมาย : 1) จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม ประกอบดวย การจัดกิจกรรมตางๆ
เชน การฝกอบรม, การจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ๒) ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม ในกิจกรรม และอื่นๆ ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ,วิทยากร,กรรมการผูตัดสิน,การ
จัดการแขงขัน,การบริการอาหารและเครื่องดื่ม,ระยะเวลาในการจัดงานและความพึงพอใจ
โดยรวมตอการจัดงานในครั้งนี้
3. หนวยวัด : 1) ตามจํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม 2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ในกิจกรรมและอื่นๆ คิดคาเปนรอยละของการตอบแบบสอบถาม
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : ๑) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 20 คน
๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด รอยละ 80
5. วิธีการคํานวณ : ๑) นับจากการขอเบิกจายเงินอุดหนุนสมาคมสงเสริมกีฬานคร
๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ โดยการหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางแตละขอ โดยการเฉลี่ยจากคาน้ําหนักของขอมูลที่ได
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : 1) จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม จํานวน 12 คน
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ ในระดับมากที่สุด รอยละ 60
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ๑) จํานวนการขอเบิกจายเงินอุดหนุนสมาคมสงเสริม
กีฬานครหาดใหญ ๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในกิจกรรม และอื่นๆ การเก็บขอมูล
จากแบบสอบถาม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จํานวนผูเขารวมแขงขันหาดใหญสเก็ตชาเลนจ
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก และเยาวชน ที่เขารวมแขงขัน
3. หนวยวัด : คน
4. คาเปาหมาย (ป 2561-2565) : 500 คน
5. วิธีการคํานวณ : นับจากผูเขารวมโครงการ
6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : มีจํานวนผูเขารวมประมาณ 300 คน
7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ 1 ครั้ง

๔๔

บทที่ 2
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ กาหนดวิสัยทัศน์ว่า "มหานครแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสู่สากล ประชาชนมีความสุข"
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย
๑.๑ แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการระดับกลุ่มจังหวัด (ภาคใต้
ชายแดน) สตูล, สงขลา,ปัตตานี ,
ยะลา, นราธิวาส จานวน 2 ครั้ง

จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาที่
8 จานวน 3 ครั้ง โดยมี
คณะกรรมการและอนุกรรมการเข้า
ร่วมพัฒนาการศึกษา จานวน
ประมาณ 100 คน

ประชุมคณะกรรมการระดับกลุ่ม
จังหวัดที่ 8 (ภาคใต้ชายแดน)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 จังหวัด ให้พัฒนาในทิศทาง
เดียวก่อน โดยมีคณะกรรมการเข้า
ร่วมประชุมฯ 120 คน ทาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้

๑. โครงการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ เจ้าภาพระดับกลุ่ม
จังหวัด

เพื่อจัดประชุมณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการฯ และ
อนุกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาที่ 8ภาคใต้ชายแดนเพื่อ
ร่วมวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
ที่ 8

๒. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตัวแทนครูเรื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ ครูมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
เรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียน
โรงเรียนคาร์บอนต่า
จัดการเรียนการสอนเทคนิคการสอน เทคนิคการสอน และอยากให้มีการจัด
การสอนครูในสังกัดทุกสาระการเรียนรู้ เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอน ที่ ให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการอย่างสม่าเสมอ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เมืองสีเขียว ตามนโยบาย
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

๓. โครงการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ เจ้าภาพระดับ
ส่วนกลาง

เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มการจัด
การศึกษาท้องถิ่นและระดับประเทศ
เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในด้านการศึกษา โดนการดาเนิน
งานด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับกลุ่มการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศเพื่อให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือด้านการศึกษา

ตัวแทนคณะกรรมการการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด
การศึกษาที่ 1-18
มาประชุมร่วมกัน ได้มีเจ้าภาพเป็นผู้
รับรอง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการจัดการประสานงาน
คณะกรรมการฯ ระดับส่วนกลางและ วิชาการ ระดับกลุม่ จังหวัด
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 100 คน
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1-18 ที่ปรึกษา
ด้านการศึกษามาประชุมฯทิศทางการ
จัดการศึกษาร่วมกันเพื่อพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่น

๔. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ครูได้รับกความรู้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ศึกษาดูงาน จัดอบรมพัฒนา
ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานและตาม
หนังสือสั่งการต่าง ๆ
(โรงเรียนเทศบาล 1 - 6)

ครูได้รับกความรู้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

5. จัดกิจกรรมวันครู
สังกัดเทศบาล

เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะครู
สังกัดเทศบาล

คณะครูและบุคลากรวิชาการศึกษา
ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมวันครู

คณะครูและบุคลากรทางการมีการ
เข้าร่วมกิจกรรมวันครูคิดเป็น
ร้อยละ90

6. โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากร
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากร
ดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้ตรวจสุขภาพ
ประจาปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
โดยใช้สถานที่ของโรงเรียน
เป็นหลักและได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่ได้ให้การ
บริการไม่ว่าเรื่องของบุคลากร และ
อุปกรณ์ รวมถึงรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัด
คลองเรียน)ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปีร้อยละ 80

บุคลากรเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อย
ละ ๗๒.๗๐
บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
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บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานโดยได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจาปีทุกปี ครูและบุคลากร
ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการดูแล
สุขภาพตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาธุรการ
สานักงาน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้มีเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ได้รับวัสดุในการบริหารงานและการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ

8. โครงการตรวจสุขภาพ
เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการตรวจ
ประจาปีของครูและบุคลากร สุขภาพประจาปีเพื่อค้นหาความ
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ผิดปกติของโรค เพื่อให้ครูและ
บุคลากรได้มีความรู้และสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อมีโรคภัย
ไข้เจ็บ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้
ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแล
สุขภาพอนามัยให้แข็งแรง เพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติ
หน้าที่ของครูและบุคลากร

ครูและบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อ
ค้นหาความผิดปกติของโรค
เพื่อให้ครูและบุคลากรได้มี
ความรู้และสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
จานวน 75 คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับ
การตรวจสุขภาพประจาปีและมี
ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพอนามัย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น

9. โครงการส่งเสริมการวิจัย เพื่อส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เรียนรู้ ติดตามผลและใช้ผลเพื่อ
-กิจกรรมจัดทาวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มศักยภาพ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เชิงปริมาณ
ติดตามผลและใช้ผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียน
ให้เต็มศักยภาพ
ละ 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ 90
สถานศึกษาประสบความสาเร็จตาม
โครงการ/กิจกรรม
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1.2 แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

๑. โครงการส่งเสริมความ
เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
เป็นเลิศและคนเก่งของท้องถิ่น และคนเก่งของท้องถิ่น

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน
สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถเป็นเลิศใน 5 กลุ่มวิชา
ในระดับประถม5 ม. 2 และ ม.5 เข้า
ร่วมแข่งขันในระดับประเทศได้กาหนด

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
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สอบคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถในด้านต่างๆ
จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริม
ทักษะนักเรียนและส่ง
นักเรียนไปแข่งขันใน
ระดับต่างๆ

สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศใน 5 กลุ่มวิชา
จานวน 15 คน

นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่ง
ขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ
ปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความ
เป็นเลิศให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิธีการแข่งขัน
ระดับประเทศ

มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
14,398 คน มี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วม 126
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการมีเจตคติที่ดีและนา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้พัฒนา
ตนพัฒนางานอยู่ในระดับมาก
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจ
งานมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
ของเทศบาลนครหาดใหญ่อยู่
ในระดับมาก

๒. โครงการจัดงานแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ เจ้าภาพ
ระดับภาคและเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ

เพื่อจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
สาเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
ระดับภาคและระดับประเทศเพื่อจัด วัตถุประสงค์ที่กาหนด
แสดงผลงานครู และนักเรียนทาง
วิชาการด้านการศึกษา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัด
การศึกษาของ อปท. ให้ประชาชน
ทั่วไปและหน่วยงานอื่นได้รับทราบ

นักเรียน ครู ใน อปท. 14 จังหวัด
ภาคใต้ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ นักเรียน ครู เกิดการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะด้านวิชาการ
ต่างๆ จัด
นิทรรศการทางการศึกษาร่วม
แสดงผลงานนักเรียน/ครู ร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

3. โครงการสอนาษา
ต่างประเทศในโรงเรียน
เทศบาล

เพื่อฝึกทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน เพื่อให้มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้มากขึ้น

นักเรียนมีความสามารถและ
พฤติกรรมผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารดีขึ้น

จัดสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มีครูต่างชาติที่ได้รับคัดสรร
เทศบาล 1-5 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ม.6 เข้ามาปฏิบัติการสอนใน
โดยครูเจ้าของภาษา จัดกิจกรรม
รร.ท. 1-5 ตามเป้าหมาย
เสริมทักษะและอบรมครู

4. โครงการการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา

เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่จัดการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษาและ
เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
อ่านในเกณฑ์ต่าจานวน 1 โรงเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
และการสังเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง

นักเรียนในระดับประถมโรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ดาเนินการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านดีขึ้นในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่
3 / 5 จานวน 250 คน
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นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการ
อ่าน มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า
เกิดการใฝ่รู้และนาไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน

มีการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของชาวต่างชาติอยู่ใน
เกณฑ์ดี

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

5. โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย
ประสานการจัดการความรู้ ด้านภาษาอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาคมอาเซียน
ผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย เพื่อรณรงค์ให้
ตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาอาชีพ

เปิดอบรมภาษามาลายู เพื่อ
สื่อสาร จานวน 2 รุ่น
ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร
จานวน 5 รุ่น ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารจานวน 6 รุ่นรวมผู้เข้าอบรม
ทั้งสิ้น จานวน391 คน

เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า
2,000 คน

เปิดอบรมภาษามาลายู เพื่อ
สื่อสาร จานวน 2 รุ่น
ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร
จานวน 5 รุ่น ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารจานวน 6 รุ่นรวมผู้เข้าอบรม
ทั้งสิ้น จานวน 391 คน

9. โครงการเด็กดีศรีเอ็งเสียง เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดและ
(เงินรายได้สถานศึกษา)
พัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
อย่างเข้มแข็งและทั่วถึง (มฐ.9.1)
เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม (มฐ.9.4)
เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย(มฐ.9.7) เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม ที่พึงประสงค์

สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบ
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง
และทั่วถึงสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตย

เป้าหมายเชิงปริมาณร้อยละ 90
ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ สถานศึกษามี
การจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็งและ
ทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีงาม มีการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมความเป็นประชาธิปไตย
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้

๑0. โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
-กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
-กิจกรรม 5 นาทีกับห้องสมุด
(เงินรายได้สถานศึกษา)

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์และการสังเคราะห์
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้ง
คาถามเพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว

เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
ผลการประเมินโครงการ
100 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนร้อยละ 98.60
100 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนสูงขึ้น

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์และ การสังเคราะห์ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ผลการดาเนินโครงการ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
ร้อยละ 91.28

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

๑1. โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพผู้เรียน
-กิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
-กิจกรรมผึ้งน้อย...สู่โลกกว้าง
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
-กิจกรรมแข่งขันความเป็น
เลิศทางวิชาการ
-กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- กิจกรรมเข้าค่ายคณิต-วิทย์
ผู้เรียนชั้น ม.1/ม.4)
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อให้สถานศึกษาจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจ
ในวัฒนธรรมและความเป็นไทย

สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการจัดกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ ส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ และ
ความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา

๑2. โครงการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนตาม ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ความถนัดของทุกสาระวิชา เพื่อเปิด วิทยาศาสตร์ผู้เรียนมีทักษะ
โอกาสให้นักเรียนค้นพบตัวเองตาม กระบวนการคิดแก้ปัญหา
ความถนัด

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ เป็นไปตามเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ
ตั้งไว้
สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ผู้เรียนนิยม
ไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

ผลการประเมิน
โครงการอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ
98.60

ผู้เรียนได้เรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาร่วม
กิจกรรมทาบุญตักบาตร ตามประเพณี
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนด และมีความ
สนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเกิด
สัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างครู ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง

ผู้เรียนมีทักษะกระบวน
การคิด แก้ปัญหาได้
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ความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๘๘

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

13. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล
โรงเรียน
ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนสู่ชุมชนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เพื่อให้ผู้ปกครอง โรงเรียน และ
ชุมชน สามารถส่งเสริม สนับสนุน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลให้
ความร่วมมือในการพัฒนา
สถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อมูล มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน

สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการ
บาดเจ็บและสร้างเสริมความ
ปลอดภัยผู้เรียนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

14. โครงการแหลงใต้ไหว้
สวย
-กิจกรรมสืบสานมารยาทไทย
-กิจกรรมแหลงใต้บ้านเรา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อสร้างจิตสานึกให้นักเรียนได้
อนุรักษ์ภาษาถิ่นใต้ เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีมารยาทไทยที่ดีงาม มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
เพื่อ ปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

นักเรียนมีจิตสานึกให้นักเรียนได้
ผู้เรียนรู้จักการแบ่งปัน ผู้เรียนเกิด
อนุรักษ์ภาษาถิ่นใต้นักเรียนมีมารยาท ความสนุกสนาน ผู้เรียนรู้จักการอยู่
ไทยที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย

15. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาจาจวนร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับดีผ่านเกณฑ์ร้อยละ75 พัฒนา
จานวนร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ สอบผ่าน
O-Net

ผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จของโครงการคิดเป็น ร้อย
ละ ๙๕.๗๕
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา ช่วยประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียน เพื่อมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน

นักเรียนมีจิตสานึกให้นักเรียนได้
นักเรียนมีจิตสานึกให้
อนุรักษ์ภาษาถิ่นใต้นักเรียนมีมารยาท นักเรียนได้อนุรักษ์
ไทยที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ภาษาถิ่นใต้
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทยความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็น ร้อยละ ๗๙.๕๕

ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา 5 กลุ่มสาระ
มีหนังสือนิทานและบรรยากาศที่
การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
เหมาะสมในการอ่าน
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใน 5 กลุ่มสาระ
และสามารถสอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

16. โครงการส่งเสริมพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ว่าง
ศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี เล่นดนตรี/ใช้เวลาว่างให้เกิด
ให้เกิดประโยชน์
ประโยชน์และสนับสนุนให้นักเรียน
กล้าแสดงออก

ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ที่
สูงขึ้น ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ
ของตนเอง มีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง
ศูนย์กับชุมชน

นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความถนัดและ
ความสามารถพิเศษ

นักเรียนมีความสุขในการจัดทา
กิจกรรม

17. โครงการประกวดวงโยธ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับเข้าร่วม
วาฑิต ระดับอาเซียน
การประกวดวงโยธวาฑิตระดับ
อาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ดนตรีสู่อาเซียน เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและ
ความสามัคคีแก่นักเรียน

ผู้เรียนเห็นความสาคัญของเดือน
รอมฏอน ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ
ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมอย่างถูกวีธี
เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
และผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของศูนย์

ส่งเสริมให้วงโยธวาทิตของ
โรงเรียน มีความพัฒนา
ทักษะอย่างต่อเนื่อง นักเรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพทาง
ด้านดนตรีสู่สากล

นักเรียนมีการพัฒนาทางด้าน
ดนตรีปลูกฝังนักเรียนในการ
ทางานเป็นทีม

ส่งเสริมให้วงโยธวาทิตของ
โรงเรียน มีความพัฒนา
ทักษะอย่างต่อเนื่อง นักเรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพทาง
ด้านดนตรีสู่สากล

18. โครงการ SMART KIDS เพื่อส่งเสริมและตอบสนอง
ส่งเสริมนักเรียนทางด้านการใช้
CAMP
ความสามารถทางวิชาการและ
ภาษา สนับสนุนให้มีแหล่งการ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพื่อ เรียนรู้ ทางด้านภาษา
จัดแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนให้ใช้
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จาเป็นเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผู้เรียนเข้าใจหลักการปฏิบัติตนของ นักเรียนรู้จักใช้เวลาให้
ศาสนาอิสลาม ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกิดประโยชน์ และพัฒนาตนเอง ใน
หลักการปฏิบัติและร่วมกิจกรรม
ด้านการใช้ภาษา
อย่างถูกวิธี ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัย
ที่พึงประสงค์
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นักเรียนสามารถนาคาศัพท์
ทางภาษามาใข้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ
ชั้นประถมปีที่ 1 -6 ทุกคนได้รับการ
จัดการเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโดย
ครูชาวต่างชาติตามเวลาที่กาหนดไว้
ครบถ้วน

19. โครงการสอนสอง
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอนุบาลในฝัน โรงเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
เทศบาล 6
เพื่อส่งเสริมการสื่อสาร แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตไทยกับต่างชาติ
ต่างภาษา เพื่อใช้เสริมทักษะความรู้
ความเป็นสากลนิยมที่ดีแก่นักเรียน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีแก่
นักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ
ประถม 1-6 ได้รับการพัฒนาความรู้
และระสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน และการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขั้นต่อไป

ผู้เรียนได้รู้จักความเป็นมาและ
ความสาคัญของวันพ่อ ผู้เรียนมีความ
รักและสานึกในบุญคุณของพ่อ เกิด
การประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์และ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์

20. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(ระดับมัธยมศึกษา)

นักเรียนเจริญเติบโตตามวัย
มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง

ผู้เรียนได้รู้จักความเป็นมาและ
นักเรียนเจริญเติบโตตามวัย
ความสาคัญของวันแม่
และมีสุขภาพแข็งแรงตามมาตรฐาน
ผู้เรียนมีความรักและสานึกในบุญคุณ
ของแม่
เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
และผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของศูนย์

เพื่อดาเนินการตามที่เทศบาลจัดสรร
ด้านอาหารกลางวัน
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สุขภาพการเติบโตของนักเรียน
สมวัย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

21. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

เพื่อดาเนินการจัดการศึกษาตาม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ใช้ในการดาเนินงานด้านการจัด
การศึกษา

ดาเนินการในกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรม
เช่น การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
,การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต,การ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) การส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ
สถานศึกษาการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ,ค่าอาหารกลางวัน
,ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน

22. โครงการเปิดโลกทัศน์
แห่งการเรียนรู้

เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์และ
ความรู้ที่แปลกใหม่ให้กับผู้เรียน เพื่อ
เปิดโอกาสและเปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเสียสละ และมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์และ
ความรู้ที่แปลกใหม่ให้กับนักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเสียสละ
และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน นักเรียนได้รับความรู้และ
นักเรียนได้รับความรู้และ
ต่างภูมิภาคให้แก่นักเรียนที่ช่วยเหลือ ประสบการณ์ ที่แปลกใหม่
ประสบการณ์ใหม่ๆ
กิจกรรมของโรงเรียน และนักเรียนที่ มาพัฒนาตนเอง และปรับใช้ในอนาคต
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจานวนไม่
น้อยกว่า 40 คน ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 3 วัน นักเรียนมีสุขภาพดีที่ได้
ร่วมกิจกรรม
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

23. โครงการเรียนรู้
สร้างสรรค์กับค่ายอาเซียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออกที่เหมาะสมตามวัย
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยว
กับาษาอังกฤษและได้รับประสบตรง
จากการวัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ และความสามัคคีในหมู่
คณะเพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมตามวัย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาต่างประเทศ

นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และ
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
นักเรียนเกิดทักษะด้านการฟัง พูด
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามวัยนักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
นักเรียนมีส่วนร่วม และมี
ความสามารถในการทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น

เชิงปริมาณ
ความสาเร็จของโครงการคิดเป็น
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร้อยละ ๘๗.๖๐
จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออกที่เหมาะสมตามวัยและเกิด
เจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาต่างประเทศ

ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ และกล้า
แสดงออกที่เหมาะสมตามวัย
และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาต่างประเทศ

24. โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ (ระดับ
มัธยมศึกษา)
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาได้

ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานผู้เรียนมีจิตสานึกในการใช้
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

เชิงปริมาณ
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
80 คนได้พัฒนาทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาได้

ความสาเร็จของโครงการคิดเป็นร้อย
ละ ๙๔.๘๐

ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีและสารสื่อสาร

25. โครงการเปิดโลกการ
อ่านผ่านกิจกรรมหรรษา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุด

ผู้เรียนทุกคนให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในห้องสมุด

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ

ผู้เรียนทุกคนให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
ความสาเร็จของโครงการคิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๔๐

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
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ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

26. โครงการค่ายพหุปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านพหุปัญญา นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ด้านการรับรู้ และ ได้เต็มตามศักยภาพและค้นพบ
เข้าใจตนเอง , ด้านดนตรี และ
ความสามารถของตนเองได้
สุนทรียศาสตร์ , ด้านสังคมและปฎิ
สัมพันธ์ , ด้านการฟัง และการเข้าใจ
ภาษา , ด้านร่างกาย และการ
เคลื่อนไหว
ด้านตรรกศาสตร์ และ
ณิตศาสตร์ , ด้านธรรมชาติวิทยา ,
ด้านการมองเห็น และมิติสัมพันธ์

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้
พัฒนาทักษะพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน

ผู้เรียนช่วงชั้นที่ ๑ ทุกคนเข้าร่วม
นักเรียนสามารถพัฒนา
โครงการความสาเร็จของโครงการคิด ตนเองตามกระบวน
เป็นร้อยละ ๙๐.๑๓
การพหุปัญญา

27. โครงการสุขภาพดีชีวีมี เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของ
ผู้เรียนมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง
สุขกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
นักเรียนเพื่อเสริมสร้างความรักความ ผูเ้ รียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
(เงินรายได้สถานศึกษา)
สามัคคีในหมู่คณะ

เชิงปริมาณ นักเรียนจานวน ๙๘๙
คน เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ
นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพให้
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ
ร่างกาย เจริญเติบโตสมส่วนตามวัย

ผู้เรียนชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่
๓ เข้าร่วมโครงการ
ความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๖๔

28. โครงการพัฒนา
ศักยภาพทักษะ
ความสามารถพิเศษศิลป์
ดนตรีและนาฏศิลป์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
ความสาเร็จของโครงการคิดเป็นร้อย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖
ละ ๘๖.๐๐
และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ จานวน
๖๕๗ คน ได้พัฒนาความสามารถพิเศษ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะปฏิบัติด้านศิลปะ นาฏศิลป์ไทย
และมีความกล้าแสดงออก สามารถ
แสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชน

เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ไทย
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วม
อนุรักษ์สืบสานมรดกของชาติไทย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพด้าน
นาฏศิลป์ไทย

ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติด้านศิลปะและ
นาฏศิลป์ไทยผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยผู้เรียนได้
แสดงเผยแพร่ผลงานนาฏศิลป์ไทย
ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน
และดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย
ผู้เรียนมีทักษะการทางานกลุ่ม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
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ผู้เรียนมีสุขภาพ สมบูรณ์
แข็งแรงผู้เรียนมีความ
รักสามัคคีในหมู่คณะ

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะปฏิบัติด้านศิลปะ
นาฏศิลป์ไทย และมี
ความกล้าแสดงออก
สามารถแสดงเผยแพร่
ต่อสาธารณชน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

29. โครงการนาฏศิลป์
นาฏยลีลา
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อจัดซื้อ จัดหา เครื่องแต่งกาย
สาหรับการแสดงนาฏศิลป์
เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์
เพื่อให้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์

30. โครงการตัวน้อย
สปอร์ตคิดส์
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๙๙๓ คน
ได้
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีเสื้อผ้าเครื่องประดับ ที่
สวยงาม สวมใส่สาหรับการแสดง
นาฏศิลป์ สู่สายตาสาธารณชน
ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและเข้า
ร่วมกิจกรรมได้
ตามศักยภาพ ผู้เรียนมีประสบการณ์
ตรงทางด้านการออกกาลังกาย การ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และเป็นสื่อใน
การพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม มีความสนุกสนาน
ทาให้มีเจตคติที่ดี ทางด้านกีฬา

ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนนาฏศิลป์มีเสื้อผ้า
เครื่องประดับ ที่สวยงามสวมใส่
สาหรับการแสดงนาฏศิลป์
สู่สายตาสาธารณชน

เชิงปริมาณ
ความสาเร็จของโครงการคิดเป็น
นักเรียนระดับอนุบาล๑-๓ จานวน
ร้อยละ ๙๘.๖๐
๑๖๐ คนได้พัฒนาด้านสมรรถภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนระดับอนุบาล สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ตามศักยภาพ
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผู้เรียนนาฏศิลป์มีเสื้อผ้า
เครื่องประดับ ที่สวยงาม
สวมใส่สาหรับการแสดง
นาฏศิลป์ สู่สายตาสาธารณชน

ผู้เรียนระดับอนุบาล
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ตามศักยภาพ ผู้เรียนได้มีโอกาส
เล่นกีฬา ทาให้ร่างกายแข็งแรง
สุขภาพจิตดี และสร้างเสริมให้
เป็นผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

31. โครงการถนนสีขาว
(ลูกเสือจราจร)
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อแสดงผลงานผู้เรียนที่มีความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการที่ดี เพื่อให้
ผู้เรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้า
แสดงออกเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้านการลากเส้นขีด เขียนและเขียน
ตัวอักษรได้ถูกต้อง เพื่อฝึกให้ผู้เรียน
สังเกตความแตกต่างของตัวอักษรที่มี
ความคล้ายคลึงกันเพื่อฝึกผู้เรียนใช้
กล้ามเนื้อให้ถูกต้อง

ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความเข้าใจ
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและ
เพื่อนนักเรียนในด้านสวัสดิภาพได้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ผู้เรียนชั้นอนุบาล 1- 3
ผู้เรียนมีความรู้ความ
ได้แสดงผลงานแห่งความคิด
เข้าใจในเรื่องจราจร
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ความภาคภูมิใจผู้เรียนชั้นอนุบาล 13 ได้ฝึกหัดการเขียนตัวพยัญชนะที่
ถูกต้อง

นักเรียนอาสาสมัคร
ลูกเสือจราจรได้รับความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจรและการ
ใช้สัญญาณเมือบนท้องถนน
เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือ
นักเรียนและประชาชนข้าม
ถนนในช่วงเช้าและหลังเลิกเรียน

32. โครงการธนาคาร
โรงเรียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออม
ทรัพย์ เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้ระบบการ
ทางานของธนาคารโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสานึกในการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นการ
ออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาในอนาคต

นักเรียนรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
นักเรียนรู้จักการออมทรัพย์นักเรียนมี
การออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องนักเรียน
รู้จักการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการ
ทางานเป็นหมู่คณะนักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์จากการออมทรัพย์ใน
อนาคตนักเรียนมีความอดทนและ
สามารถใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วย
ไมตรีจิตนักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากระบบการทางานของธนาคาร
และนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้ด้วย

เชิงปริมาณ
นักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
เชิงคุณภาพ
นักเรียนใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้
ได้รับของมีคุณภาพราคาถูก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑-๓ รวมทั้งบุคลากรใน
โรงเรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาใช้
บริการธนาคารโรงเรียน
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นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนใช้บริการฝาก
เงินกับธนาคารโรงเรียน
ร้อยละ ๙๔.๐๐

โครงการ/กิจกรรม
33. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิต
และคุณค่าของความเป็นพลเมืองดี
ตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยเพื่อปลูกฝังการมีจิต
สาธารณะ

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขนักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่เสียสละส่วนรวมและมีจิต
สาธารณะ นักเรียนมีภาวะความเป็น
ผู้นา

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีสภานักเรียนที่มีศักยภาพ
ดาเนินกิจกรรมในวิถีทางของ
ประชาธิปไตย
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ผลการดาเนินงาน
นักเรียนปฎิบัติตนตามหลัก
ประชาธิปไตยและมีน้าใจเสียสละ
เพื่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินโครงการ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
ร้อยละ 90.00

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดนิเทศพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

เพื่อให้พนักงานครูมีความรู้ เข้าใจใน สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
ทันสมัย เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้พนักงานครูมีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาวิชาชีพครูและได้รับการนิเทศ

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ90ของพนักงานครูที่เข้า
อบรมพัฒนาวิชาชีพ มีความรู้ เข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามเรื่องที่
เข้ารับการอบรม ร้อยละ50 ของ
พนักงานครูที่มีทั้งหมดได้รับการ
นิเทศน์ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ของ
พนักงานครูมีเจตคติที่ดีต่อการได้รับ
การอบรมพัฒนาวิชาชีพและการ
นิเทศน์ติดตาม

พนักงานครูที่เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ ตามหัวเรื่องที่เข้ารับการ
อบรมพนักงานครูได้รับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้พนักงานครูมีเจตคติที่ดี ต่อการ
ได้รับการอบรมนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้

จัดสอบสมรรถนะนักเรียน
ชั้นป.3,ป.6,ม.3,ม.6 ทาให้นักเรียน
เพิ่มทักษะการเรียนรู้มากขึ้น ติดตาม
การบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพ ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ

๒. โครงการจัดระบบประกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และปฐมวัยของโรงเรียน
ให้ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ
เทศบาล

สานักการศึกษา ติดตามการ
ดาเนินการการบริหารจัดการ
ตามระบบประกันคุณภาพ
ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ

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

๓. โครงการเสริมสร้าง
เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เครือ่ งใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

สถานศึกษา ครู และผู้เรียน มีวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ90 โรงเรียนสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ความต้องการของผู้เรียนและบุคลากร
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
พนักงานครูที่เข้ารับการอบรม
พัฒนาวิชาชีพมีความรู้ เข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
หัวข้อเรื่องที่เข้ารับการอบรม
อยู่ในระดับมากขึ้นไป
พนักงานครูมีเจตคติที่ดีต่อการ
ได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
และการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับมากขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

4. โครงการพัฒนางาน
โภชนาการ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่องาน
โภชนาการ

มีวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัวเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ได้รับวัสดุงานบ้านงานครัวที่มี
เพียงพอสาหรับการใช้งาน

มีวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีคุณภาพ
เพียงพอสาหรับการใช้งาน

มีวัสดุงานบ้านงานครัวที่มี
คุณภาพ เพียงพอสาหรับการใช้
งาน

5. โครงการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและจัดทา
เอกสารประเมินตามหลักสูตร
(รายได้สถานศึกษา)

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนตามระเบียบวัดผลประเมินผล
เพื่อประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนของนักเรียนเพื่อจัดทาเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ถูกต้องตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย
นตามเกณฑ์ของระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 นักเรียนผ่าน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน นักเรียนมีเอกสารประเมินผล
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551

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

ความสาเร็จของโครง
การคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้นและมี
มาตรฐาน โรงเรียน จะต้องจัด
กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความของนักเรียน
ให้ต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายใน
โรงเรียน
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โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
-กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
-กิจกรรมจัดทาเครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
-กิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
-กิจกรรมจัดทารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจาปี
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ เพื่อจัดให้มีการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาเป็นของ
สถานศึกษาเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มี
การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาเพื่อจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจาปี เพื่อผดุง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาพรวม ได้ มาตรฐานคุณภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กล่าวคือ
ระดับปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยของผล
ประเมินทั้ง ๒๔ มาตรฐาน = ๓.๗๗
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ ๒.๗๘
โดยมี ๒๔มาตรฐาน ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยของผล
ประเมินทั้ง ๒๔ มาตรฐาน = ๓.๘๙
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ ๒.๗๕
โดยมี๒๔ มาตรฐาน ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาได้ตรวจสอบ
มีรายงาน SAR ของสถานศึกษา
และประเมินคุณภาพ
จานวน 5 เล่ม บุคลากรมีส่วนร่วม ตามมาตรฐาน
ในการประเมินร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 90 สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ
๓.๗๑ (ดีมาก)
การประเมินตัวชี้วัดควรอธิบาย
แหล่งข้อมูลให้ชัดเจน
การระดมสมอง ควรทาความ
เข้าใจระบบการทางานให้ดีกว่า
เดิม

1.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

สถานศึกษามีระบบไอซีทีเพื่อการ
เรียนรู้ โดยการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบสายนาสัญญาณใยแก้วนาแสง
ติดตั้งระบบเครือข่ายใช้สายและไร้
สายและบริหารระบบเครือข่าย
พัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู้

ที่ตั้งไว้

1. โครงการพัฒนาระบบ
ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาย
นาสัญญาณใยแก้วนาแสงติดตั้งระบบ
เครือข่ายใช้สายและไร้สาย เพื่อ
พัฒนาและบริหารระบบเครือข่าย
พัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับองค์กร

2. โครงการพัฒนาและ
จัดหาพัสดุ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อให้มวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและ วัสดุเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เพียงพอต่อการใช้งานในสถานศึกษา ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
มีวัสดุเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มัวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
เพียงพอต่อการใช้งานในสถานศึกษา ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลร้อยละ
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มีวัสดุเพียงพอกับการใช้งานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน

3. โครงการจัดหาสื่อ
นวัตกรรม
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อจัดซื้อ จัดทา สื่อ-นวัตกรรมและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการใช้สื่อ-นวัตกรรมทางการ
เรียนการสอนให้เพียงพอและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ครู ในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดซื้อ จัดทา
สื่อ-นวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะ
กับการเรียนการสอน

มีสื่อ-นวัตกรรมทางการเรียน
การสอนเพียงพอส่งเสริมการใช้
สื่อ-นวัตกรรมทางการเรียนการ
สอน

ครูมีสื่อ-นวัตกรรมใช้อย่างเพียงพอครู
สามารถสร้างและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษาได้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

มีระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
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เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

มีสื่อ-นวัตกรรมทางการ
เรียนการสอนเพียงพอ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละ 90.00

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์สาหรับการ
ปรับปรุงระบบการกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์และจัดรายการเสียง
ตามสายภายในโรงเรียนเพื่อให้
บุคลากรของโรงเรียนรับทราบ
ข่าวสารภายในโรงเรียนได้ถูกต้องและ
ชัดเจน

5. โครงการพัฒนาระบบ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่มี
สารสนเทศและระบบเครือข่าย ความถูกต้องและทันสมัยเพื่อให้
(เงินรายได้สถานศึกษา)
โรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โรงเรียนมีอุปกรณ์สาหรับการ
นักเรียน และบุคลากรทุกคนใน
ปรับปรุงระบบเสียง การ
โรงเรียนมีระบบการกระจายเสียงที่มี
ประชาสัมพันธ์และจัดรายการเสียง คุณภาพ รับทราบข้อมูลข่าวได้ชัดเจน
ตามสายภายในโรงเรียนบุคลากรของ ถูกต้อง
โรงเรียนรับทราบข่าวสารภายใน
โรงเรียนได้ถูกต้องและชัดเจน

นักเรียน และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีระบบการกระจายเสียงที่มี
คุณภาพรับทราบข้อมูลข่าวได้ชัดเจน
ถูกต้อง

นักเรียน และบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนมีระบบการ
กระจายเสียงที่มีคุณภาพ
รับทราบข้อมูลข่าวได้ชัดเจน
ถูกต้องมีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่มีความ
ถูกต้องและทันสมัย
โรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ

นักเรียนและบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนสามารถใช้ระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพความสาเร็จของ
โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

นักเรียนและบุคลากร
ทุกคนของโรงเรียน
สามารถใช้ระบบสาร
สนเทศที่ทันสมัย ระบบ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว

นักเรียนและบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนสามารถใช้ระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
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1.5 แนวทางการพัฒนาการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการสัมมนา
คุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง
เพื่อรับทราบปัญหาของนักเรียนใน
การให้ความช่วยเหลือ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง ทราบปัญหา
ของนักเรียนในการให้ความช่วยเหลือ

ที่ตั้งไว้
นักเรียนอนุบาล– มัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนได้รับทราบปัญหาของ
นักเรียนอย่างทั่วถึง และสามารถ
นามาใช้แก้ปัญหาได้
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ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนได้รับทราบ
ปัญหาของนักเรียน
อย่างทั่วถึง และสามารถ
นามาใช้แก้ปัญหาได้

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
โรงเรียนได้รับทราบ
ปัญหาของนักเรียนอย่างทั่วถึง
และสามารถนามาใช้แก้ปัญหา
ได้ โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อทราบความเป็นอยู่ของ
นักเรียน

1.6 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

1. โครงการจัดการศึกษาแก่ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจและ
เด็กด้อยโอกาสในเขต
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก ช่วยเหลือ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ป้องกันมิให้เด็กมีเวลาไปมั่วสุมกับสิ่ง
เสพติดและส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว

เด็กด้อยโอกาสจานวน 80 คน
ได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
จิตใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เหมาะสมตามวัยจัดการศึกษาเบื้องต้น
ให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนจันทร์
วิโรจน์และชุมชนป้อมหก ส่งเด็กด้อย
โอกาสที่มีความพร้อมเข้าเรียนใน
ระบบ จานวน 6 คน

เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเข้าร่วม เด็กด้อยโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม ประมาณ 80 คน
จานวน 80 คน
ค่าตอบแทนครูสอนเด็กด้อยโอกาส
จานวน 2 คน

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง
ทักษะนักเรียนปฐมวัย ศพด. 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมี
ความสุข

เด็กได้รับการพัฒนาครบทั้ง
4 ด้าน ผ่านกิจกรรมที่จัดทา
ด้วยความสนใจและได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากเด็ก
ผู้ปกครองและชุมชนเด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน

นักเรียน ศพด.เข้าร่วมกิจกรรมจานวน เด็กได้รับการพัฒนาครบทั้ง
ไม่น้อยกว่า 150 คน
4 ด้าน ผ่านกิจกรรมที่จัดทา
ด้วยความสนใจและได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากเด็ก
ผู้ปกครองและชุมชนเด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
เด็กด้อยโอกาส ร้อยละ 5
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี
ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

3. จัดกิจกรรมหาดใหญ่ยุว
ทูตและกิจกรรม Summer
Camp

เพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างเสริม
ประสบการณ์ทางการศึกษา สังคม
และด้านอื่น ๆ ของเด็ก เพื่อให้เด็กมี
เวทีในการแสดงออกและสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เด็กมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก
และสามารถพัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง
2 กิจกรรม มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงออก และ
สามารถพัฒนางานได้เต็ม
ศักยภาพนักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา
(กลุ่มSummer Camp)

เด็กอายุ 8-12 ปี ที่มีภูมิลาเนาใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และหรือ
กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่อย่างน้อย 1 ปี
จานวน 10 คน เด็ก เยาวชน อายุ
13-15 ปี ที่มีภูมิลาเนาในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ และหรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่อย่างน้อย 1
ปีจานวน 10 คน

4. จัดกิจกรรมใส่ใจสุขภาพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
คือด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เพื่อให้เด็กกล้า
แสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการด้านอาหาร
"ลดหวาน มัน เค็ม" ให้กับเด็กและ
ครอบครัว

เด็กมีความสามัคคีในการทางาน
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กรู้จัก
ให้อภัยซึ่งกันและกันเด็กสนุนสนาน
ในการได้ออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อในร่างกาย

นักเรียน ศพด.เข้าร่วมกิจกรรมจานวน เด็กเข้าร่วมกิจกรรม จานวน
ไม่น้อยกว่า 150 คน
150 คน

5. จัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่

เพื่อให้บริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ สวยงาม
ด้วยสวนหย่อมประดับตกแต่งด้วยไม้
ดอกไม้ประดับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน

ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกให้น่าอยู่
เหมาะกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 150

นักเรียน ศพด.เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ได้มีการปรับปรุงภาพแวดล้อมทั้ง
ไม่น้อยกว่า 150 คน
ภายในและภายนอกให้น่าอยู่เหมาะ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 150
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หาดใหญ่ยุวฑูตทุก
(อายุ 8-12 ปี) จานวน 20 คน
เยาวชน Summer Camp
(อายุ 13 - 15 ปี) จานวน
10 คน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

1.7 แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

๑. จัดกิจกรรมและ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีหน่วยงานภาครัฐเข้าชม
นิทรรศการในศูนย์การเรียนรู้ ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน สาหรับ ทั้งสิ้น 50 หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์
สถานศึกษา ในท้องถิ่นและจังหวัด
นครหาดใหญ่
ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และผู้สนใจได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง เพื่อสร้างนิสัยและกระบวน การ
คิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มเติม
และต่อยอดความสนใจสาหรับผู้สนใจ

เด็ก เยาวชน ประชาชนและ
ผู้เข้าชมจากภาครัฐ 4,286 คน
นักท่องเที่ยวเข้าชมและร่วมกิจกรรม ประชาชนทั่วไป 3,415 คน รวม
ปีละไม่น้อยกว่า 3,000คน
ทั้งสิ้น 7,701 คน

๒. จัดกิจกรรมในศูนย์การ
เรียนรู้ ICT เทศบาลนคร
หาดใหญ่

จัดฝึกอบรมหลักสูตรคอม
พิวเตอร์อาทิ เช่น โปรแกรม
Photoshop, โปรแกรมสอน
พิมพ์ดีด เป็นต้น
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ,
วันวิสาขบูชา พร้อมจัดสัปดาห์
นิทรรศการ จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ พร้อมจัดกิจกรรม
นักสืบขนมไทย ทับทิมกรอบ 3 สี

เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วม
เด็กและเยาวชนสมาชิกและ
กิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า 1,000 คน ประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาใช้
บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT

จัดฝึกอบรมอาชีพอาทิ เช่น
ทากระเป๋า ร้อยคริสตัส
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรมภาษาพาเพลิน
จัดกิจกรรมตอบคาถามอาเซียน

เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า
1,000 คน

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อ ในการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน
ตามความสนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปได้พัฒนาตนเองให้ทัน
กับเหตุการณ์

๓. จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต เพื่อนาเสนอวิทยาการตามสมัยสู่
ชุมชน เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีแก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนให้ใฝ่รู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง เพื่อประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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จัดฝึกอบรมอาชีพอาทิ เช่น
ทากระเป๋า ร้อยคริสตัส
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรมภาษาพาเพลิน
จัดกิจกรรมตอบคาถามอาเซียน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

๔. จัดกิจกรรมและ
เพื่อให้เด็ก เยาวชนและผู้สนใจ
นิทรรศการในหอศิลป์ นคร ตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของ
หาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะร่วมสมัย ตลอดจนสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมไทย เพื่อทราบ
ถึงความสัมพันธ์ของศิลปะท้องถิ่น
และศิลปะร่วมสมัย

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

๕. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นักเรียน (ป.6/ม.3/ม.4-6) ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับดี ในการจัด
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558
ให้ผ่านขีดจากัดล่างของประเทศและ
มีพัฒนา
การสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2557นักเรียนมีค่าเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนของปีการศึกษา 2558
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ สูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

เพื่อพัฒนาจานวนร้อยละของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ระดับดี ให้ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 เพื่อพัฒนาจานวนร้อยละ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ระดับดี ในการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ให้ผ่านขีดจากัดล่างของ
ประเทศและมีพัฒนาการสูงขึ้น

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการนักเรียน (ป.6/ม.3/ม.
4-6)ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดี ในการ
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558
ผ่านขีดจากัดล่างของประเทศและมี
พัฒนาการสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2557 ค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนของปีการศึกษา 2558 ใน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
๖. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

เพื่อพัฒนาจานวนร้อยละของผู้เรียน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ ปีที่ ๓ มีความพร้อม
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระระดับดีให้ ในการศึกษาต่อ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 เพื่อพัฒนา
จานวนร้อยละของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8กลุ่มสาระระดับดี ใน
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถ กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ สอบเข้าศึกษาต่อได้
ความกระตือรือร้น
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8
ในการเรียน
กลุ่มสาระ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
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1.8 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

เพื่อพัฒนาความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น

ได้รับความร่วมมือในการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาเป็นอย่าง
ดี นักเรียนสามารถแยกคุณธรรมของ
ตนเองและจริยธรรมได้ชัดเจน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นักเรียนชั้นป.4ทุกคน ของโรงเรียน
ทางการศึกษา ที่ยังไม่เคยเข้าร่วม
ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง
โครงการทุกคน จานวน 850 คน
คุณธรรมพร้อมทั้งครูได้ร่วมพัฒนา
นักเรียนระดับชั้นป.4 ทุกคน จานวน
850 คน
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
๒. กิจกรรมเนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

เพื่อให้เยาวชนมีจิตสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล และรู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม - เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชนมีระเบียบวินัยรู้
รักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตระหนักในหน้าที่และรู้จักพัฒนา
ตนเอง - เพื่อสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ

มีผู้เช้ารับรางวัล "คนดีศรีนคร
หาดใหญ่" จานวน 16 คน อายุ
13-15 ปีจาวน 5 คน อายุ 16-18
ปีจาวน 5 คน อายุ ๑๙-25 ปี
จานวน 2 คน บุคคลดีเด่นผู้ทา
ประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน จานวน
4 คน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้า
เกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดลซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จ
เถลิงถลัวย์ราชสมบัติใสขณะที่ยังทรง
เป็น "ยุวกษัตริย์ไทย" ซึ่งเป็นที่มาของ
การกาหนดให้วันที่ 20 กันยายนของ
ทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติมีการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
เยาวชนจากสถานศึกษา ในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมปะมาณ 250 คน

ที่ตั้งไว้
คัดเลือกเยาวชนดีเด่นและผู้ทา
คุณประโยชน์ด้านเด็กและเยาวชน
ดีเด่นสาขาต่าง ๆ เพื่อเข้ารับรางวัล
เยาวชนดีเด่นและผู้ทาคุณประโยชน์
แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น - จัด
กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
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ผลการดาเนินงาน
มีผู้เช้ารับรางวัล "คนดีศรีนคร
หาดใหญ่" จานวน 16 คน อายุ
13-15 ปีจาวน 5 คน อายุ 16-18
ปีจาวน 5 คน อายุ ๑๙-25 ปี
จานวน 2 คน บุคคลดีเด่นผู้ทา
ประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน จานวน
4 คน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้า
เกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดลซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จ
เถลิงถลัวย์ราชสมบัติใสขณะที่ยังทรง
เป็น "ยุวกษัตริย์ไทย" ซึ่งเป็นที่มาของ
การกาหนดให้วันที่ 20 กันยายนของ
ทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติมีการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
เยาวชนจากสถานศึกษา ในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมปะมาณ 250 คน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

๓. โครงการยาวชนไทยมั่นใจ - เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วน
โตไปไม่โกง
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ในสังคมไทย- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนให้ความสนใจเรียนรู้และ
จัดทากิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก
ค่านิยมและทัศนคติในการต่อต้าน
คอรัปชั่น - เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
เป็นแกนนาในการดาเนินกิจกรรม
สร้างความซื่อสัตย์และร่วมต่อต้าน
ปัญหาการทุจริต โดยขับเคลื่อนขยาย
เครือข่ายไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

มีเด็กเข้ารับการอบรม "การสร้าง
จิตสานึกเชิงคุณธรรม จริยธรร
โตไปไม่โกง" และ "ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและมีส่วนร่วมของเยาวชน"
จานวน 211 คน และผ่านการ
อบรมได้รับวุฒิบัตร จานวน 211คน
มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ทั้ง 3 ประเภท จานวน 35 คน
และได้รับรางวัลจานวน 15 ราย
มีหน่วยงานเข้ามาจัดนิทรรศการ
จานวน 2 หน่วยงาน คือ
สานักคณะกรรมการป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริต จังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ จังหวัดสงขลา

จัดกิจกรรมเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่
โกง แก่นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ผู้ปกครองและประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เข้า
ร่วมโครงการ

มีเด็กเข้ารับการอบรม "การสร้าง
จิตสานึกเชิงคุณธรรม จริยธรรโตไปไม่
โกง" และ "ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และมีส่วนร่วมของเยาวชน" จานวน
211 คน และผ่านการ อบรมได้รับ
วุฒิบัตร จานวน 211คนมีผู้เข้าร่วม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทั้ง 3
ประเภท จานวน 35 คน และได้รับ
รางวัลจานวน 15 ราย
มีหน่วยงานเข้ามาจัดนิทรรศการ
จานวน 2 หน่วยงาน คือ
สานักคณะกรรมการป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริต จังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ จังหวัดสงขลา
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

4.. โครงการ Trip มัคคุเทศก์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
(รายได้สถานศึกษา)
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อฝึก
วินัยความรับผิดชอบและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในสภาพที่เป็นจริงจากการทัศน
ศึกษานอกห้องเรียน เป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์ที่ตนได้ศึกษา
มาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขชุมชนและท้องถิ่น
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้พร้อมทั้งได้รับ
ประสบการณ์จากสถานที่จริงรวมถึง
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เด็กตามศักยภาพตรงตามหลักสูตร

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับอนุบาล ๑-๓
จานวน ๑๖๓ คนได้เรียนรู้ภายนอก
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนระดับอนุบาล สามารถฝึก
ทักษะในการเรียนรู้ภายนอก

ความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๓๔

ผู้เรียนระดับอนุบาล
สามารถฝึกทักษะใน
การเรียนรู้ภายนอก

5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนนาความรู้เกี่ยวกับ
(รายได้สถานศึกษา)
หลักคุณธรรม และจริยธรรมไป
พัฒนาตนเองได้
เพื่อสร้างเสริมการมีสุขนิสัย และ
สุขภาพจิตที่ดี
เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่น

นักเรียนนาความรู้เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมไปพัฒนา
ตนเองได้นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
หลักพระพุทธศาสนาได้นักเรียน
สามารถสร้างเสริมการมีสุขนิสัย และ
สุขภาพจิตที่ดี
นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่น

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จานวน ๒๓๐ คน ได้เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนาความรู้เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

นักเรียนนาความรู้เกี่ยว
กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

นักเรียนมีระเบียบ
วินัยและความรับ
ผิดชอบในหน้าที่มากขึ้นได้
ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตามวัย และพัฒนา
ระดับจิตใจให้มั่นคงขึ้น นา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
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โครงการ/กิจกรรม
6.. โครงการกบนอกกะลา
-กิจกรรมทัศนศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
(รายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มที่
จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมในการรักท้องถิ่นและ
รักชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับประเทศอาเซียน

ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา
ผู้เรียนได้ใช้ระบวนการกลุ่มที่จะ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่ม
ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการ
รักท้องถิ่นและรักชาติ

7. โครงการโรงเรียนส่งเสริม เพื่อให้นักเรียน บุคลากรมีสง
สุขภาพ
แวดล้อมที่ดีในโรงเรียน
(รายได้สถานศึกษา)
เพื่อให้นักเรียน บุคลากรได้
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจที่ดี เข้มแข็ง ไม่
เกี่ยวข้องกับสารเสพติดเพื่อให้
นักเรียน บุคลากรและชุมชนมี
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียน
และบุคลากรมีสุขภาพที่ดี

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ
ความสาเร็จของโครง
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้น การคิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๗๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ประเพณีวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ให้นักเรียน บุคลากรมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้เรียน บุคลากรทุกคน มีสิ่งแวดล้อม ความสาเร็จของโครงการคิดเป็นร้อย
ในโรงเรียนนักเรียน บุคลากรได้
ที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
ละ ๙๑.๘๐
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากสิ่งเสพติด
นักเรียนมีจิตใจที่ดี เข้มแข็งไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนักเรียน
บุคลากรและชุมชนมีคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนและบุคลากรมี
สุขภาพที่ดี
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการทัศนศึกษา
นามาใช้พัฒนาศักยภาพ
ทั้งในการเรียนการจัดการสอน
แบบบูรณาการ

ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข
รักษาสุขภาพรวมทั้ง
สามารถแนะนาให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

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

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

๑. โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนร่วม
การดาเนินโครงการบรรลุ
ปีใหม่
กิจกรรมทาบุญตักบาตร ส่งเสริม
วัตถุประสงค์
คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว เพื่อ
ส่งเสริม และทานุบารุงจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทาบุญตัก
บาตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ครอบครัว
ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และทานุบารุงจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ทาบุญตักบาตรไม่ต่ากว่า 900 คน

๒. โครงการจัดงานเทศกาล
ประเพณีสงกรานต์

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทานุ
บารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ระบบเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลหาดใหญ่หมุนเวียน
มากขึ้น

ผลการประเมินการจัดงาน
ประชาชนมีความพึงพอใจมากร้อยละ
52 และมีความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 38บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดในโครงการ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
การดาเนินโครงการบรรลุ
ทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ วัตถุประสงค์
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

๓. โครงการจัดงานวันสาคัญ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
การดาเนินโครงการบรรลุ
ทางศาสนา และประเพณี
ทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ วัตถุประสงค์
ท้องถิ่น
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทานุ
ประชานเข้าร่วมกิจกรมเวียนเทียน
บารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ
เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา(มาฆบูชา
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา) ไม่ต่ากว่า
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ระบบเศรษฐกิจ 200คน
ในเขตเทศบาลหาดใหญ่หมุนเวียน
มากขึ้น
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และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

๔. โครงการจัดงานประเพณี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
การดาเนินโครงการบรรลุ
ลอยกระทง
ทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ วัตถุประสงค์
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทานุ
บารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ระบบเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลหาดใหญ่หมุนเวียน
มากขึ้น

๕. โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นบุญสารท
เดือนสิบ

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ทานุบารุจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

การดาเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทานุบา บรรลุตามเป้าหมายของ
รุจารีตประเพณี ภูมิปัญญา และ
โครงการ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

6. โครงการวันสาคัญ
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมวันพ่อ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เพื่อให้ผู้เรียนระลึกถึงพระคุณครูบา
อาจารย์และแสดงออกซึ่งการตอบ
แทนพระคุณอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ผู้เรียนรักเคารพพ่อแม่ปกครองและ
แสดงออกซึ่งการตอบแทนอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบา
อาจารย์และตอบแทนพระคุณอย่าง
เหมาะสมนักเรียนรักเคารพพ่อแม่
และตอบแทนอย่างเหมาะสม
นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
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ผลการประเมินการจัดงานประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 35
และมีความพึงพอใจมากร้อยละ
43 บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดใน
โครงการ

เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
-กิจกรรมตักบาตร
-กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ
(เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งด้าน
ความประพฤติ (ศิลภาวนา) จิตใจ
(จิตภาวนา) ปัญญา (ปัญญาภาวนา)
เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม และนา
ความรู้จากการปฏิบัติจริง นาไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
(กิน อยู่ ดู ฟัง)

8. โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนน้อมนาหลักธรรมมา
–จริยธรรมสู่โรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
(เงินรายได้สถานศึกษา)
เพื่อปลูกฝังค่านิยม และพัฒนา
จิตสานึกที่ดีงามในหน้าที่

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

นักเรียนมีสมาธิในการทางานมากขึ้น
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการตัก
บาตรสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม พุทธศาสนา ได้ถูกต้อง
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
นักเรียนนาธรรมะและโอวาทที่พระ
อาจารย์สั่งสอนไปปรับใช้ในการอยู่
ร่วมกับเพื่อนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ไปในทางที่ดี

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย
ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา
ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ผู้เรียนนาหลักธรรมมาปฏิบัติใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่าง ชีวิตประจาวันผู้เรียนมีค่านิยม และ
ถูกต้องนักเรียนนาหลักธรรมมาปฏิบัติ พัฒนาจิตสานึกที่ดีงามในหน้าที่
ในชีวิตประจาวันมีระเบียบวินัยมา
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
เพื่อปลูกฝังค่านิยม และพัฒนา
จิตสานึกที่ดีงามในหน้าที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ผู้เรียนมีพัฒนาด้านความ
ประพฤติ จิตใจและปัญญาและ
ได้เรียน
รู้การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักธรรมของพุทธศาสนา

ความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๘

นักเรียนมีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบในหน้าที่มาก
ขึ้นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตามวัย และพัฒนาระดับจิตใจ
ให้มั่นคงขึ้น นาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างถูกต้อง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

9. โครงการน้อมวันทาบูชาครู เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
(เงินรายได้สถานศึกษา)
ประวัติความเป็นมาของวันไหว้ครู
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ
และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทย เพื่อให้นักเรียนรู้รัก
สามัคคีในหมู่คณะ

นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของวันไหว้ครูนักเรียนได้
แสดงความเคารพและราลึกถึง
บุญคุณของครู-อาจารย์นักเรียนมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ไทยนักเรียนรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ

นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของวันไหว้ครู
นักเรียนได้แสดงความเคารพ และ
ราลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์
นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบ
สานขนพธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทยนักเรียนรู้รักสามัคคีใน
หมู่คณะ

10. โครงการค่ายพุทธบุตร
(เงินรายได้สถานศึกษา)

นักเรียนนาความรู้เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมไปพัฒนา
ตนเองได้นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
หลักพระพุทธศาสนาได้นักเรียน
สามารถสร้างเสริมการมีสุขนิสัย และ
สุขภาพจิตที่ดีนักเรียนได้เรียนรู้การ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น

นักเรียนนาความรู้เกี่ยวกับหลัก
ความสาเร็จของโครง
คุณธรรม และจริยธรรมไปพัฒนา
การคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐
ตนเองได้นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
หลักพระพุทธศาสนาได้
นักเรียนสามารถสร้างเสริมการมีสุข
นิสัย และสุขภาพจิตที่ดี
นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่น

เพื่อให้นักเรียนนาความรู้เกี่ยวกับ
หลักคุณธรรม และจริยธรรมไป
พัฒนาตนเองได้ เพื่อให้นักเรียน
สามารถปฏิบัติตามหลักระพุทธ
ศาสนาได้ เพื่อสร้างเสริมการมีสุข
นิสัย และสุขภาพจิตที่ดี
เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่น

79

ความสาเร็จของโครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
นักเรียนได้ระลึกและ
แสดงความเคารพต่อครู

นักเรียนมีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบในหน้าที่มาก
ขึ้นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตามวัย และพัฒนาระดับจิตใจ
ให้มั่นคงขึ้น นาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างถูกต้อง

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

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อส่งเสริม และทานุบารุงจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนา เด็กและเยาวชนในพื้นที่

2. โครงการอุดหนุนกิจการ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

การดาเนินโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

ประเพณีทาบุญเดือนห้าห่มผ้าพระ
บรรลุเป้าหมายทุกโครงการ
นอนเด็กและเยาวชนได้รับการ
เสริมสร้างศีลธรรม อบรในช่วงปิดภาค
เรียน วิหารพระพุทธมหัตตมังคลาราม
ได้รับการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน

การดาเนินโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดของ
โครงการ

3. โครงการอุดหนุนกิจการ
วัดโคกสมานคุณ

เพื่อส่งเสริม และทานุบารุงจารีต
การดาเนินโครงการบรรลุ
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
ตามวัตถุประสงค์
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนา เด็กและเยาวชนในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา และนาไปต่อ
ยอดให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนเข้าวัดวัน
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดของ
อาทิตย์ กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน
โครงการ
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

4. โครงการอุดหนุนกิจการ
วัดปลักกริม

เพื่อปรับปรุงให้มีสุสาน และฌาปน การดาเนินโครงการบรรลุ
สถานในชุมชนเพื่อทานุบารุงภูมิ
ตามวัตถุประสงค์
ปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ปรับปรุงป่าช้าวัดพุทธิ การาม
(วัดปลักกริมใน) กิจกรรมซัดต้ม
ลากพระ และเรือพระกลางน้า
(วัดปลักกริมสระน้า)
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ป่าช้าวัดพุทธิธารามได้รับการ
ปรับปรุง ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอด บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดในโครงการ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

5. โครงการอุดหนุนกิจการ
มัสยิดมะมูดีย๊ะ

เพื่อให้การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การดาเนินโครงการบรรลุ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน
ตามวัตถุประสงค์
เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได้รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได้รับ
การสืบทอด

6. โครงการอุดหนุนกิจการ
มัสยิดหน้าควน (นูรุดดีน)

เพื่อให้การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การดาเนินโครงการบรรลุ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อทานุ
ตามวัตถุประสงค์
บารุงจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได้รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได้รับการ
สืบทอด

7. โครงการอุดหนุนกิจการ
มัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม
หาดใหญ่

เพื่อให้การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การดาเนินโครงการบรรลุ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน
ตามวัตถุประสงค์
เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได้รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได้รับ
การสืบทอด

8. โครงการอุดหนุนกิจการ เพื่อให้การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การดาเนินโครงการบรรลุ
มัสยิดกลางดีนุลอิสลาม สถานี ชีวิตของเด็กและเยาวชน
ตามวัตถุประสงค์
2
เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได้รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได้รับ
การสืบทอด

9. โครงการอุดหนุนกิจการ
มัสยิดปากีสถาน

กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได้รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได้รับ
การสืบทอด

เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ การดาเนินโครงการบรรลุ
ปัญญาท้องถิ่น
ตามวัตถุประสงค์

81

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

๑0. โครงการอุดหนุน
กิจการมูลนิธิเสียงสัจธรรม

เพื่อให้การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การดาเนินโครงการบรรลุ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน
ตามวัตถุประสงค์
เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได้รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได้รับ
การสืบทอด

๑1. โครงการอุดหนุน
กิจการมูลนิธิสะอีด

เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ การดาเนินโครงการบรรลุ
ปัญญาท้องถิ่น
ตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมเดือนรอมฎอน

เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรวม
ได้รับการอบรมตามหลักศาสนา
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได้รับการ
สืบทอด

๑2. โครงการอุดหนุน
กิจการสมาคมคนตาบอด
มุสลิม

เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ การดาเนินโครงการบรรลุ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้การศึกษา และ ตามวัตถุประสงค์
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรี เด็ก
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมเดือนรอมฎอนการฝึกอาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
สตรี และผู้ด้อยโอกาส

คนตาบอดสตรีและผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนได้รับการฝึกอาชีพ
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได้รับการ
สืบทอด

๑3. โครงการอุดหนุน
เพื่อทานุบารุงจารีตประเพณี และภูมิ การดาเนินโครงการบรรลุ
กิจการสมาคมมุสลิมหาดใหญ่ ปัญญาท้องถิ่น
ตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมเดือนรอมฎอน

คนตาบอดสตรีและผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนได้รับการฝึกอาชีพ
กิจกรรมเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น
กิจกรรมสาคัญทางศาสนาได้รับการ
สืบทอด

๑4. โครงการอุดหนุน
เพื่อทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี
กิจการสมาคมชาวเหนือ-อีสาน ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจการการ
ท่องเที่ยว

กิจกรรมงานประเพณียี่เป็งกิจกรรม
งานตานก๋วยสลาก
กิจกรรมงานขันโตกปี๋ใหม่เมือง

ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชาว
เหนือ-อีสานที่มาตั้งถิ่นฐาน
ในหาดใหญ่ได้รับการอนุรักษ์
สืบทอด จรรโลงวัฒนธรรมอันดี
ในท้องถิ่น

การดาเนินโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

๑5. จัดโครงการมหกรรม
โนราโรงครู

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
การดาเนินโครงการบรรลุ
ทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ ตามวัตถุประสงค์
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ
15,000 คน

บรรลุเป้าหมายตามโครงการ

๑6. โครงการมหกรรมหนัง
ตะลุง

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
การดาเนินโครงการบรรลุ
ทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี และ ตามวัตถุประสงค์
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ
15,000 คน

บรรลุเป้าหมายตามโครงการ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเพือ่ ส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพือ่ สุขภาพในทุกระดับ
3.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

๑. โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้
กีฬา-กรีฑา นักเรียนและ
แสดงออกในทางที่ถูกต้องในการเล่น
เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่ กีฬา เพื่อคัดเลือกนักกีฬา-กรีฑา
นักเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคและ
ระดับประเทศต่อไปเพื่อเป็นการ
สนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและ
เยาวชนได้เรียนรู้เกิดทักษะ เกี่ยวกับ
การเล่นกีฬากรีฑาที่ถูกต้อง สามารถ
พัฒนาฝีมือของตนให้พัฒนายิ่งขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความผูกพันธ์ความ
ร่วมมือ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

นักเรียนและเยาวชนได้แสดงใน
ทางที่ถูกต้องในการเล่นกีฬา
ได้เรียนรู้เกิดทักษะการเล่นกีฬา
กรีฑาที่ถูกต้อง สามารถพัฒนา
ฝีมือของตนให้พัฒนายิ่งขึ้น
และเสริมสร้างความผูกพันธ์
ความร่วมมือ

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

เด็กและเยาวชนนิยมออกกาลังกาย
ด้วยการเล่นกีฬามากขึ้น สามารถ
คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา เพื่อเป็น
ตัวแทนเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปเข้า
ร่วมการแข่งขันระดับต่าง ๆ นักเรียน
และเยาวชนได้รู้จักแสดงออกที่
ถูกต้องต่อตนเองและส่วนรวมด้วยการ
เล่นกีฬา นักกีฬามีความสัมพันธ์กันดี
มากขึ้นมีความสามารถด้านกีฬาสูงขึ้น

นักเรียนและเยาวชนได้แสดงในทางที่
ถูกต้องในการเล่นกีฬาได้เรียนรู้เกิด
ทักษะการเล่นกีฬากรีฑาที่ถูกต้อง
สามารถพัฒนาฝีมือของตนให้พัฒนา
ยิ่งขึ้นและเสริมสร้างความผูกพันธ์
ความร่วมมือ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

นักเรียนโรงเรียนสังกัด มีความ
สามัคคีและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
พัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬา
มีความสนใจในการเล่นกีฬา
มากขึ้น

นักกีฬามีสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจที่ดีขึ้นนักกีฬานากิจกรรมที่เข้า
แข่งขันไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้
นักกีฬาได้รับการพัฒนาฝีมือมีระเบียบ
วินัยดีขึ้น มีความพร้อมจะเข้าร่วม
การแข่งขันได้ทุกระดับ

นักเรียนโรงเรียนสังกัด มีความ
สามัคคีและมีน้าใจเป็นนักกีฬาพัฒนา
ฝีมือทางด้านการกีฬามีความสนใจใน
การเล่นกีฬามากขึ้น

๓. โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการเล่นกีฬา
กีฬา "อนุบาลช้างน้อยเกมส์" และมีทักษะทางด้านกีฬาตั้งแต่วัย
เยาว์ตลอดจนมีสุขภาพที่แข็งแรง

เด็กรักการเล่นกีฬาและมีทักษะ
ทางด้านกีฬาตั้งแต่วัยเยาว์
ตลอดจนมีสุขภาพที่แข็งแรง

เด็กรักการเล่นกีฬาและมีทักษะ
เด็กรักการเล่นกีฬาและมีทักษะ
ทางด้านกีฬาตั้งแต่วัยเยาว์ตลอดจนมี ทางด้านกีฬาตั้งแต่วัยเยาว์ตลอดจนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
สุขภาพที่แข็งแรง

๔. โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
หนังสือสั่งการหรือหนังสือ
เชิญร่วมการแข่งขัน

นักกีฬาได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียง
ให้กับตนเอง และหน่วยงานที่
สังกัด และนักกีฬาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่ มีประสบการณ์
มีความพร้อมในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่างๆ ต่อไป

นักกีฬาสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่
ตนเองและหน่วยงานสังกัด นักกีฬามี
ประสบการณ์และมีความพร้อมที่จะ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ทุกโอกาส

๒. โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคใต้และรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่
33 - 35

ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด้านกีฬาและ
นันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬา
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสามัคคีและมีน้าใจเป็น
นักกีฬา เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทาง
ร่างกายควบคู่จิตใจแก่นักกีฬา
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาฝีมือทางด้านการ
กีฬาแก่นักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชนได้สนใจในการเล่น
กีฬา

เพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียง
ให้กับตนเองและหน่วยงานที่สังกัด
เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่ได้มีประสบการณ์และมี
ความพร้อมจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในทุกโอกาส

ผลการดาเนินงาน
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นักกีฬาได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับ
ตนเอง และหน่วยงานที่สังกัด และ
นักกีฬาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่ มีประสบการณ์
มีความพร้อมในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่างๆ ต่อไป

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้
เกิดความสามัคคีและความเข้าใจอัน
ดีภายในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์มีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมีน้าใจเป็นนักกีฬา ได้
ทีมนักกีฬาสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ อาเภอหาดใหญ่
ประจาปี 2559 - 2561
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและ
วาระแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

ผลการดาเนินงาน

๕. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา
"กุญชรเกมส์ต้านยาเสพติด"

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างได้ทากิจกรรมร่วมกัน
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมี
สุขภาพแข็งแรงและมีน้าใจเป็น
นักกีฬา เพื่อคัดเลือกทีมนักกีฬาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจาปี
2559 -2561 เพื่อจัดกิจกรรม
สนับสนุนการป้องกันยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาลและให้เป็นไปตาม
วาระแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

พนักงาน พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ได้ทา
กิจกรรมร่วมกันเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะมี
สุขภาพแข็งแรงและมีน้าใจ
เป็นนักกีฬา ได้ทีมนักกีฬาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจาปี
2559 - 2561 และสนับสนุนการ
ป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของ
รัฐบาลและให้เป็นไปตามวาระ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

๖. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ ประจาปี 2559 2561

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่าง ๆ โดยใช้กีฬาและนันทนาการ
เป็นสื่อสร้างความรักและความสามัคคี
และการสร้างภาคีเครือข่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี เกิดความสัมพันธ์อันดีเกิดความรัก
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันเกิดความรัก ความสามัคคีและเกิดภาคีเครือข่าย
ความสามัคคีและการสร้างภาคี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายของแต่ละองค์กรฯ จากการ
ใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ

แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันเกิดความรัก
ความสามัคคีและการสร้างภาคี
เครือข่ายของแต่ละองค์กรฯ จากการ
ใช้กีฬาและ
นันทนาการเป็นสื่อ

๗. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา "เซปัก-ตะกร้อ
หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์"

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่น
กีฬาตะกร้อ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ
จิตใจที่ดี เพื่อยกระดับกีฬาเซปักตะกร้อ
ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

เยาวชนและประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ จากการ
เล่นกีฬาตะกร้อ ทาให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และจิตใจ
ที่ดีทาให้กีฬาเซปักตะกร้อ
มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

เยาวชนและประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ จากการ
เล่นกีฬาตะกร้อ ทาให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่ดีทาให้
กีฬาเซปักตะกร้อมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

เยาวชนและประชาชนได้รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันจะได้รับประสบการณ์มาก
ยิ่งขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น
มาตรฐานกีฬาเซปัก - ตะกร้อ สูงขึ้น
มีมาตรฐานสูงขึ้น
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พนักงาน พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ได้ทา
กิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะมีสุขภาพแข็งแรง
และมีน้าใจเป็นนักกีฬา ได้ทีมนักกีฬา
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ประจาปี 2559 - 2561 และ
สนับสนุนการป้องกันยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาลและให้เป็นไปตาม
วาระแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

๘. จัดการแข่งขันฟุตซอลชิง เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตซอล'
แชมป์นครหาดใหญ่
ให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนรักการเล่นกีฬาห่างไกลจากยา
เสพติด

ประชาชนสนใจในการเล่นกีฬา
ฟุตซอลมากยิ่งขึ้นและเยาวชน
รักการเล่นกีฬาห่างไกลจาก
ยาเสพติด

ประชาชนได้เล่นกีฬาออกกาลังกาย ประชาชนสนใจในการเล่นกีฬาฟุต
เยาวชนรักการเล่นกีฬาห่างไกลจากยา ซอลมากยิ่งขึ้นและเยาวชนรักการ
เสพติด
เล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด

๙. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์
นครหาดใหญ่

เด็กและเยาวชนได้พัฒนาฝีมือ
การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิลไป
สู่ระดับชาติและได้รู้จักการเล่น
กีฬา ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด

เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนา
ฝีมือการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสสู่
ระดับชาติต่อไป เด็กและเยาวชน
รู้จักการเล่นกีฬารักการเล่นกีฬา รู้
ห่างไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชนได้พัฒนาฝีมือ
การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิลไป
สู่ระดับชาติและได้รู้จักการเล่นกีฬา
ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หันมา
สนใจการเล่นกีฬาเทนนิสมากขึ้น
ยกระดับนักกีฬาเทนนิสให้มี
มาตรฐานสูงขื้นและสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาล ทาให้เด็กเยาวชน และ
ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์ ได้รับ
ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เด็ก เยาวชน
และประชาชนรู้จัก ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ หันมาสนใจการเล่น
กีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด ทาให้
เยาวชนมีความรักความสามัคคี

เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หันมา
สนใจการเล่นกีฬาเทนนิสมากขึ้น
ยกระดับนักกีฬาเทนนิสให้มี
มาตราฐานสูงขื้นและสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล ทาให้เด็กเยาวชน
และประชาชน ห่างไกลยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มี
โอกาสพัฒนาฝีมือการเล่นกีฬาเทเบิล
เทนนิสสู่ระดับชาติ ต่อไป เพื่อส่งเสริม
เด็กและเยาวชนได้รู้จักการเล่นกีฬา
รักการเล่นกีฬา ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด

๑๐. โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
เทนนิส TO BE NUMBER ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
ONE
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา
เทนนิสมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับ
นักกีฬาเทนนิสให้มีมาตรฐาน สูงขึ้น
เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งทา
ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ห่างไกล
ยาเสพติด
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๑๑. โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย
แบดมินตันนครหาดใหญ่โอ ที่ดี ของผู้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเปิด
เพ่น
โอกาสให้ผู้ที่สนใจในกีฬาแบดมินตัน
ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันและ
เป็นการหาประสบการณ์จากการ
แข่งขัน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่
สมาชิกชมรม แบดมินตันทุก ๆ ชมรม
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้าง
นักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดและ
ประเทศชาติต่อไป เพื่อสร้าง
มาตรฐานการเล่นกีฬาแบดมินตัน

นักกีฬามีสุขภาพและพลานามัย
ที่ดีได้ประการร์จากการแข่งขัน
มากยิ่งขึ้น สมาชิกชมรม
แบดมินตันทุกๆ ชมรม มีความสามัคคี
ได้นักกีฬาแบดมินตันเป็นตัวแทน
จังหวัดและประเทศชาติ ทาให้การ
เล่นกีฬาแบดมินตันมีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ

เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี
ของผู้เข้าร่วมโครงการ นักกีฬาได้มี
โอกาสเข้าร่วมการ แข่งขันและได้
ประสบการณ์จากการแข่งขัน เกิด
ความสามัคคีในหมู่สมาชิกชมรม
แบดมินตันทุกชมรมที่เข้าร่วมแข่งขัน
เกิดนักกีฬาที่มีความสามารถเป็น
ตัวแทนจังหวัดและประเทศชาติ เกิด
มาตรฐานการเล่นกีฬาแบดมินตันสู่
ระดับสากล

นักกีฬามีสุขภาพและพลานามัย
ที่ดีได้ประการร์จากการแข่งขัน
มากยิ่งขึ้น สมาชิกชมรม
แบดมินตันทุกๆ ชมรม มีความสามัคคี
ได้นักกีฬาแบดมินตันเป็นตัวแทน
จังหวัดและประเทศชาติ ทาให้การ
เล่นกีฬาแบดมินตันมีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ

๑๒. โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย
กีฬาวอลเลย์บอล ชิงแชมป์ ที่ดขี องผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เปิด
นครหาดใหญ่
โอกาสให้ผู้สนใจกีฬาวอลเลย์บอลได้
พัฒนาประสบการณ์ สร้างความ
สามัคคีและสร้างมาตรฐานการเล่น
กีฬาวอลเลย์บอลให้ทัดเทียม
มาตรฐานสากล สนับสนุนให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน รักและสนใจการ
เล่นกีฬาวอลเลย์บอล สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว

ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
พัฒนาประสบการณ์การแข่งขันเกิด
ความสามัคคี ทาให้การเล่นกีฬา
วอลเลย์บอลทัดเทียมมาตรฐานสากล
เด็ก เยาวชน
ประชาชน รักและสนใจเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล มากยิ่งขึ้น

ปลูกฝังและกระตุ้นการออกกาลังกาย
การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความ
สามัคคีและสร้างมาตรฐานการเล่น
กีฬาวอลเลย์บอลให้ทัดเทียม
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
พัฒนาประสบการณ์การแข่งขันเกิด
ความสามัคคี ทาให้การเล่นกีฬา
วอลเลย์บอลทัดเทียมมาตรฐานสากล
เด็ก เยาวชน
ประชาชน รักและสนใจเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล มากยิ่งขึ้น
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๑๓. โครงการจัดรายการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
สนามกีฬากลาง "จิระนคร"

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
แวดวงการศึกษาด้านการกีฬาและ
นันทนาการ สาระน่ารู้ด้านสุขภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาลให้แก่ประชาชนที่มาใช้
บริการออกกาลังกายและเล่นกีฬา ณ
สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาล
นครหาดใหญ่

ประชาชนที่มาใช้บริการฯ ได้รับ
ข่าวสารแวดวงการศึกษาด้านการ
กีฬาและนันทนาการสาระน่ารู้ด้าน
สุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล

เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา และ
นันทนาการ สาระน่ารู้ด้านสุขภาพ
และข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆของเทศบาล ให้แก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการออกกาลังกายและเล่น
กีฬา ณ สนามกีฬากลาง "จิระนคร"
เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับทราบ

ประชาชนที่มาใช้บริการฯ ได้รับ
ข่าวสารแวดวงการศึกษาด้านการ
กีฬาและนันทนาการสาระน่ารู้ด้าน
สุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล

๑๔. โครงการอุดหนุน
สมาคมส่งเสริมกีฬานคร
หาดใหญ่

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพกีฬา
เพื่อมวลชน กีฬาเพื่ออาชีพและการ
แข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อ
ยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาให้มี
มาตรฐานสากลเทียบเท่าการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่อง
กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อ
มวลชน กีฬาเพื่ออาชีพ และ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศมีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ประชาชนมีความ
เข้าใจถึงประโยชน์ของการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ

กีฬาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
/มีการกาหนด รูปแบบของการ
พัฒนาอย่าง มีเป้าหมาย มีดัชนี
ตัวชี้วัด เพื่อส่งเสริมหรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
ต่อท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกาหนดทิศทางของการพัฒนา
งานด้านกีฬาและนันทนาการ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่อง
กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อ
มวลชน กีฬาเพื่ออาชีพ และ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศมีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ประชาชนมีความ
เข้าใจถึงประโยชน์ของการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ

89

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

๑๕. โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
แอโรบิก TO BE
และสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก มี
NUMBER ONE
ความสนใจ ในการออกกาลังกาย
รูปแบบของการเต้นแอโรบิก เพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนา ความสามารถปลูกฝังการ
รักการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้
ห่างไกลจากยาเสพติด

เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
มีความสนใจการเต้นแอร์โรบิก
มีความสามัคคีในหมูคณะ
ได้รับการปลูกฝังในการรักการ
เล่นกีฬาและออกกาลังกาย
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เด็ก
มีความสนใจในการ ออกกาลังกาย
รูปแบบของการเต้นแอโรบิก เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กได้รับ
การพัฒนาความสามารถมีใจรักในการ
เล่นกีฬาและออกกาลังกาย รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้
ห่างไกลจากยาเสพติด

๑๖. โครงการเข้าร่วมการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือนักกีฬา
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่
และประชาชนจังหวัดสงขลา สู่ความเป็นเลิศ
ประจาปี 2559 - 2561

นักกีฬาสังกัดฯ โรงเรียนพัฒนา
ฝีมือด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

นักกีฬาสังกัดโรงเรียนเทศบาลนคร นักกีฬาสังกัดฯ โรงเรียนพัฒนา
หาดใหญ่ ได้รับการประลองฝีมือ
ฝีมือด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ในแมทต์การแข่งขันระดับที่สูงขึ้น
ตั้งแต่ระดับจังหวัด และก้าวเข้าสู่
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

๑๗. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
-กิจกรรมสานฝันวัยใส
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาใน
สถานศึกษาต่อต้านยาเสพติด
(เงินรายได้สถานศึกษา)

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถพิเศษ
และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์กีฬาและ
นันทนาการ สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน

นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ที่มีคุณค่านักเรียนมีสุขภาพกาย
แข็งแรง นักเรียนมีน้าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขนักเรียนรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง
นักเรียนมีน้าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขนักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านดนตรและกีฬา

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าเพื่อให้ผู้เรียนมี
สุขภาพกายแข็งแรง เพื่อให้ผู้เรียนมี
น้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี
และกีฬา
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๑. โครงการจัดกิจกรรมลาน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
กีฬาและนันทนาการต้านยา ในชุมชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาและ
เสพติด
การออกกาลังกาย เพื่อให้เยาวชน
และประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และได้รับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อให้
เยาวชนและประชาชนในชุมชนได้
แสดงออกถึงความสามารถของ
ตนเองทางด้านกีฬา เพื่อสนับสนุน
การป้องกันยาเสพติดในชุมชนตาม
นโยบายของรัฐบาล

เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชนหันมาสนใจกีฬาและออกออก
กาลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์รับความสนุกสนานและ
เพลินเพลินได้แสดงออก
ความสามารถของตนเองด้านกีฬา
ป้องกันยาเสพติดในชุมชนตาม
นโยบายของรัฐบาล

เยาวชนและประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ เยาวชน
และประชาชนในชุมชนได้พัฒนา
ความสามารถด้านกีฬา เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนรักการเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด

เยาวชนและประชาชนในชุมชนหันมา
สนใจกีฬาและออกออกกาลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รับความ
สนุกสนานและเพลินเพลิน
ได้แสดงออกวามสามารถของตนเอง
ด้านกีฬาป้องกันยาเสพติด
ในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

๒. โครงการจัดกิจกรรม
มหกรรมไท้เก๊กเทศบาลนคร
หาดใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนมี
ความสนใจกีฬาไท้เก็กมากยิ่งขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างสามัคคีในหมู่คณะ

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์มีความสนใจกีฬา
ไทเก๊กมากขึ้นมีความสามัคคี
ในหมู่คณะ

เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะและยกระดับมาตรฐาน
กีฬาไท้เก็ก

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์มีความสนใจกีฬา
ไทเก๊กมากขึ้นมีความสามัคคีในหมู่
คณะ

๓. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการของประชาชน

ประชาชนสนใจด้านกีฬาและ
นันทนาการมากขึ้น

ประชาชนใช้กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการเป็นสื่อให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ

ประชาชนสนใจด้านกีฬาและ
นันทนาการมากขึ้น

91

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

๔. โครงการส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานต่างๆของ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่
เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ การสอนกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการแก่สมาชิกศูนย์เยาวชนฯ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
เยาวชน และประชาชนได้ทากิจกรรม
ในเวลาว่าง นอกเหนือจากการศึกษา
ในห้องเรียนหรือประกอบอาชีพ อัน
จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ เช่น การ
เล่นกีฬา การนันทนาการ การฝึก
ความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น

งานต่างๆ ของศูนย์เยาวชน
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
เด็กและประชาชนทากิจกรรม
ในเวลาว่าง นอกเหนือจากการเรียน
การทางานเกิดการสร้างสรรค์เกิด
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบตามรูปแบบของศูนย์
เยาวชนต้นแบบ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการทากิจกรรมที่ตนเอง
สนใจและถนัด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รู้ห่างไกลจากอบายมุขและ
สิ่งเสพติด

งานต่างๆ ของศูนย์เยาวชน
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยเด็กและ
ประชาชนทากิจกรรม
ในเวลาว่าง นอกเหนือจากการเรียน
การทางานเกิดการสร้างสรรค์เกิด
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

๕. จัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ

เด็กกล้าแสดงออกมีความภาค
ภูมิใจยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ
ปกครองในระบอบระชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทาให้
เด็กมีระเบียบ วินัย รู้รักสามัคคี มี
คุณธรรม จริยธรรมรู้หน้าที่ พัฒนา
ตนเองและสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลและแผน
พัฒนาเด็กและเยาวขนแห่งชาติ

เด็กเห็นคุณค่าของตนเองกล้า
แสดงออกในการทากิจกรรมร่วมกันมี
ความภาคภูมิใจและยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- เด็กมีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักใน
หน้าที่และรู้จักพัฒนาตนเอง - เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

เด็กกล้าแสดงออกมีความภาคภูมิใจ
ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา ระมหา
กษัตริย์การปกครองในระบอบระ
ชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทาให้
เด็กมีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี มี
คุณธรรมจริยธรรมรู้หน้าที่พัฒนา
ตนเองและสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของ
ตนเองกล้าแสดงออกในการทา
กิจกรรมร่วมกัน มีความภาคภูมิใจ
และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมี
ระเบียบวินัยรู้รักสามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักในหน้าที่และรู้จัก
พัฒนาตนเอง - เพื่อสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลและแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ

92

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
๖. โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างปิดภาค
เรียน - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
ความรักสามัคคีเกิดความกลมเกลียว
ในหมู่คณะเมื่อทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา
ตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม - เพื่อให้เด็กและเยาวชน
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กีฬาประเภทต่าง ๆ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ในระหว่างปิก
ภาคเรียนได้มีความรักสามัคคี
ในหมู่คณะ ได้ทากิจกรรมร่วมกันได้
พัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ
และสังคม สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในกีฬาประเภทต่างๆ

๗. โครงการจัดตั้งวงหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนวงดนตรีที่เป็น
ชาวนครหาดใหญ่ได้มีวงดนตรี
ฟีลฮาร์โมนิกออเคสตร้า
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็น
ที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจของชาวนครหาดใหญ่ และเป็นความภาคภูมิใจของ
นครหาดใหญ่

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

- เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ - เด็กและเยาวชนได้
ทากิจกรรมร่วมกันเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ - เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาที่ถูกต้องในทุกด้าน

เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในระหว่างปิดภาคเรียนได้มี
ความรักสามัคคี
ในหมู่คณะ ได้ทากิจกรรมร่วมกันได้
พัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ
และสังคม สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในกีฬาประเภทต่างๆ

เกิดวงดนตรีที่เป็นตัวแทนและ
สัญลักษณ์ของนครหาดใหญ่ ในด้าน
วัฒนธรรมสมัยใหม่ทัดเทียมระดับ
นานาชาติ

ชาวนครหาดใหญ่ได้มีวงดนตรีที่เป็น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็น
ความภาคภูมิใจของนครหาดใหญ่
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.1 แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลการนาแผนสู่การปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

๑. โครงการจัดทาแผนพัฒนา เพื่อได้ระดมความคิดและร่วมมือ
3 ปีและแผนปฏิบัติงาน
จัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน
ประจาปี
(เงินรายได้สถานศึกษา)

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ได้ระดมความคิดและร่วมมือจัดทา
แผนพัฒนาโรงเรียน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ90โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนา โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่
สถานศึกษาได้สอดคล้องตามนโยบาย สอดคล้องตามนโยบายโดยการมีส่วน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ร่วมของทุกฝ่าย

94

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

4.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

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

ที่ตั้งไว้
ทุกฝ่ายมีนโยบายระเบียบ คู่มือการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรนาไปปฏิบัติ
เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและ
ได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ
ตาม
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4.3 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สถานี 2

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

เพื่อปรับปรุงศูนย์และซ่อมแซมศูนย์ ได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สวย
พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในสภาพที่ดี และ งามตามแบบที่เทศบาลกาหนด
สวยงาม

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ปูบล็อคตัวหนอน ก่อสร้างรั้ว
ได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สวย
ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์ฯ ติดตั้งประตู
งามตามแบบที่เทศบาลกาหนด
รั้วสแตนแลสพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ปู
กระเบื้องพื้นทางเดิน ติดตั้งตาข่ายชุป
ซิงค์ พร้อมโครงสร้างเหล็ก และ
ซ่อมแซมรั้วเดิม พร้อมฉาบผิวใหม่

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

ปรับปรุงอาคารฟุตบอลสนามกีฬา
กลาง "จิระนคร"
และระบบรดน้าสนามฟุตบอลจิระ
นคร เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

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

พื้นสนามฟุตบอล พื้นที่ประมาณ
73,00
ตารางเมตร
โดยทา Coring พื้นสนามและปรับ
ระดับพื้นสนาม และระบบสถานีสูบ
น้า และเครื่องปั้มน้าระบบท่อส่งน้า
ระบบควบคุมหัวจ่ายน้า

๓. โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยาง เพื่อปรับปรุงลู่วิ่งยางให้ได้มาตรฐาน
สนามกีฬากลางจิระนคร
๔. โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคารฟุตซอล สนาม
ฟุตซอล (หลังใหม่)
กีฬากลาง "จิระนคร" และเพื่อความ
สะดวกต่อการใช้งาน

ปรับปรุงลู่วิ่งยางให้ได้
มาตรฐาน
อาคารฟุตซอลสนามกีฬากลาง จิระ
นคร เพื่อความสะดวกต่อ การใช้งาน

ปรับปรุงลู่วิ่งยางสนามกีฬากลางจิระ
นคร ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
กั้นห้องบริเวณชั้นลอย พื้นที่ 222
ตารางเมตร ปรับปรุงแนวตาข่ายเหล็ก
จัดทากันสาดด้านทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก ก่อผนังอิฐมวลเบา ด้าน
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

ลู่วิ่งยางสนามกีฬากลาง
จิระนคร ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ห้องบริเวณชั้นลอยพื้นที่
222คารางเมตร ปรับปรุงแนวตาข่าย
เหล็กจัดทากันสาด ด้านทิศตะวันตก
ก่อผนังอิฐมวลเบาด้านทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก
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5. โครงการปรับปรุงสนาม
เทนนิส

เพื่อปรับปรุงทาสีพื้นสนามเทนนิส
ปรับปรุงทาสีพื้นสนามเทนนิส
สนามกีฬากลาง
"จิระนคร" และ สนามกีฬากลางจิระนคร และ
เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
เพื่อความสะดวกต่อการใช้
งาน

6. โครงการปรับปรุงพื้น
สนามแบดมินตัน

เพื่อปรับปรุงทาสีพื้น สนาม
แบดมินตันสนามกีฬากลาง
"จิระนคร" และเพื่อความสะดวกต่อ
การใช้งาน

7. โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงอาคารสานักงานสนาม
สานักงานสนามกีฬาจิระนคร กีฬากลาง "จิระนคร" และเพื่อความ
สะดวกต่อการใช้งาน

ที่ตั้งไว้
ปรับปรุงสนามเทนนิส จานวน 9
สนาม ขัดล้างพื้นผิวสนามเทนนิสเดิม
ซ่อมแซมแก้ไขพื้นสนามที่มีระดับต่า
น้าขัง เคลือบผิวสนามเทนนิสด้วย
ระบบ Rebound Ace Synpave
และพร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ
5,832 ตารางเมตร

ผลการดาเนินงาน
สนามเทนนิสจานวน 9 สนาม
ขัดล้างพื้นผิวสนามเทนนิสเดิม
ซ่อมแซมแก้ไขพื้นสนามที่มีระดับต่า
น้าขัง เคลือบผิวสนามเทนนิสด้วย
ระบบ Rebound Ace Synpave
และตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ
5,832
ตารางเมตร

ปรับปรุงทาสีพื้นสนามแบดมินตัน
เคลือบผิวด้วยสีอะคริลิค และตีเส้น
สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เพื่อความ สนาม พื้นที่ประมาณ 860 ตาราง
สะดวกต่อการใช้งาน
เมตร

เคลือบผิวด้วยสีอะคริลิคและตี
เส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 860
คารางเมตร

ปรับปรุงอาคารสานักงานสนามกีฬา
กลาง "จิระนคร"เพื่อความสะดวกต่อ
การใช้
งาน

รื้ออัฒจันทร์ส่วนหลังคาและ
เปลี่ยนฝ้าเพดาน (เฉพาะใต้อาคาร
เพดาน ชั้น 3) งานระบบสุขาภิบาล
และห้องน้า

งานอัฒจันทร์ส่วนหลังคารื้อและ
เปลี่ยนงานฝ้าเพดาน (เฉพาะใต้อาคาร
เพดานชั้น 3) งานระบบสุขาภิบาล
และห้องน้า

8. โครงการปรับปรุง
สายไฟฟ้าและสัญญาณป้าย
สกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล
จิระนคร

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสกอร์บอร์ด ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสกอร์
เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
บอร์ดเพื่อสะดวกต่อการ
ใช้งาน

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

9. โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์
และปรับปรุงระบบสายเมน
โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระบบไฟฟ้าที่ชารุดสามารถกลับมาใช้ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์
อเนกประสงค์และปรับปรุงระบบสาย งานได้ดีดังเดิม
อเนกประสงค์ และปรับปรุงระบบสาย และระบบสายเมน
เมนชารุด
เมน
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10. โครงการทาสีภายนอก
และภายในอาคารเรียน 4
โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความสวยงาม อาคารเรียนที่มีความสวยงาม

ทาสีน้าอคริลิคภายนอก และภายใน
อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1

อาคารเรียน 4

11. โครงการวางระบบท่อ
เมนจ่ายน้าใหม่ ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้า
ภายในโรงเรียน

ระบบท่อเมนจ่ายน้าภายใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม

วางระบบท่อเมนจ่ายน้าภายใน
โรงเรียนเทศบาล 1

ระบบท่อเมนจ่ายน้าภายใน
โรงเรียน

บ้านพัก ผอ. ที่ชารุดสามารถ
กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม

รื้อถอนอาคาร 1 ชั้น และปรับปรุง บ้านพัก ผอ. ไว้รองรับ
อาคาร 2 ชั้น เปลี่ยนกระเบื้องมุง
บุคลากร
หลังคา ซ่อมแซมห้องน้าชั้นล่าง และ
ทาสีภายใน ภายนอกอาคาร

12. โครงการซ่อมแซม
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
อาคารบ้านพักผู้อานวยการ ผู้อานวยการโรงเรียนที่ชารุด ให้
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน สามารถใช้งานได้ มีความแข็งแรง
เทศบาล 1
๑3. โครงการทาสีอาคาร
เรียน 1 และ 2 โรงเรียน
เทศบาล 2

เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความสวยงาม อาคารเรียนที่มีความสวยงาม
เอื้อต่อการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2
ด้วยสีน้าอคิลิค ชนิดกึ่งเงา

๑4. โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียน
เทศบาล 3

เพื่อให้นักเรียนอนุบาลมีห้องเรียนที่มี ห้องเรียนที่มีความพร้อมสาหรับ
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
นักเรียนอนุบาล
เรียนการสอน

งานระบบไฟฟ้า ปรับปรุงประตู
ห้องเรียนอนุบาล
หน้าต่าง ช่องแสงและทาสีภายใน
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่เทศบาลกาหนด)
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๑5. โครงการปรับปรุง
ห้องน้าอนุบาล หลังอาคาร
เรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 3

เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้า ห้องส้วมที่
สะอาดและเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ

มีห้องน้าที่สะอาดและเพียงพอ

ปรับปรุงระดับพื้นห้องน้า ติดตั้ง
มีห้องน้าที่สะอาดและ
กระเบื้องพื้นและผนังใหม่ เปลี่ยน
เพียงพอ
สุขภัณฑ์ เดินระบบท่อน้าใช้ ท่อน้าทิ้ง
ท่อโสโครกใหม่ ปรับปรุงหลังคาและ
ฝ้าเพดาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ทาสี
ปรับปรุงหลังคาระบบบาบัดน้าเสีย
งานสกัดท่อน้าทิ้ง พร้อมซ่อมแซม
พื้นที่งานรื้อถอน (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่เทศบาลกาหนด)

๑6. โครงการปรับปรุง
ห้องน้าชั้น1 ห้องน้าชั้น 3
อาคารเรียน 5 โรงเรียน
เทศบาล 3

เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้า ห้องส้วมที่
สะอาดและเพียงพอ

มีห้องน้าที่สะอาดและ
พียงพอต่อความต้องการ

งานรื้อถอนงานคอนกรีตและทา
มีห้องน้าที่สะอาดและ
ระบบกันซึมพื้นห้องน้า งานสกัดท่อ เพียงพอ
น้าทิ้ง พร้อมซ่อมแซม ติดตั้งประตู
ห้องน้าพร้อมวงกบ ปูกระเบื้องพื้น
และผนังใหม่ อ่างล้างหน้าแขวน
อุปกรณ์ครบชุด โถส้วมนั่งยองมีฐาน
ราดน้า โถปัสสาวะ เปลี่ยนกระจกเงา
ติดตั้งระบบน้าใช้ (เดินลอย)
ปรับปรุงระบบน้าทิ้งและท่อโสโครก
ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า (รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาล
กาหนด)
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ทาให้มีพื้นที่ในการทากิจกรรม
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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17. โครงการปรับปรุงพื้น
ชั้นล่างอาคารเรียน 5
โรงเรียนเทศบาล 3

เพื่อให้พื้นใต้อาคารเรียน 5 มีความ
สะอาดปลอดภัยในการใช้งาน

งานรื้อถอนท่อพีวีซีระบายน้าฝนเดิม พื้นที่ใต้อาคารเรียน 5
สกัดพื้นและซ่อมแซม งานสกัดพื้นหิน
ขัดเดิม ปูกระเบื้องพื้นชั้นล่าง งานบัว
กระเบื้องเคลือบ จัดทาคูระบายน้า
คสล. พร้อมฝาเหล็ก ขนาดกว้าง
0.40 ม. จัดทาฝาบ่อพักขนาด
0.50x0.50 ม. จัดทาบ่อดักไขมัน
คสล. ติดตั้งท่อระบายน้าฝน สกัดพื้น
กันสาดและซ่อมแซม

18. โครงการติดตั้งกันสาด
ชนิดโปร่งแสง พร้อมโครง
เหล็กบริเวณด้านทิศ
ตะวันออกของโรงครัว
โรงเรียนเทศบาล 3

เพื่อป้องกันฝนสาดเข้าบริเวณโรงครัว ป้องกันฝนสาดเข้าบริเวณโรงครัวเพื่อ ดาเนินการติดตั้งกันสาด Metal
กันสาดกันฝนสาหรับโรงครัว
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของผู้ใช้งานและความ Sheet พร้อมโครงเหล็ก ขนาด 36
สะอาดของพื้นที่
ตร.ม. (รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาลกาหนด)

19. โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
เทศบาล 3

เพื่อจัดสถานที่สาหรับเผยแพร่
ข้อมูลช่าวสาร

มีสถานที่ในการประชาสัมพันธ์
โครงสร้างเหล็ก หลังคากระเบื้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทารงเรียนเพิ่มมาก กว้าง 3 ม. สูง 2.30 ม.
ขึ้น
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่เทศบาลกาหนด)

20. โครงการจัดซื้อเครื่องมือ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอใน มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์
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เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

บทที่ ๓
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 สํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ มียุทธศาสตร
และกลยุทธในการจัดการศึกษาของสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ ดังนี้
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ 1.1 กลยุทธการพัฒนาผูเรียน
สูความเปนเลิศ
ผูเรียน
1.2 กลยุทธการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูของนักเรียน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาครู
2.1 กลยุทธการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนของครูใหมี
และบุคลากรทางการศึกษา
ประสิทธิภาพ
2.2 กลยุทธการสนับสนุนการใช
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา 3.1 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาตามหลัก
ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตรการมีสวนรวม
4.1 กลยุทธการสรางเครือขาย
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ผูป กครอง ชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษา โดย
บูรณาการตามบริบททองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ 5.1 กลยุทธการพัฒนาระบบการ
การจัดการศึกษา ตลอดชีวิต
ประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

101

หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยศึกษานิเทศก/
ฝายวิชาการ/ฝายกิจการ
โรงเรียน/โรงเรียนเทศบาล
1-6
หนวยศึกษานิเทศก/
ฝายวิชาการ/ฝายกิจการ
โรงเรียน/ฝายการ
เจาหนาที่/ฝายแผนงานและ
โครงการ/
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
ฝายวิชาการ/
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6

ฝายแผนงานและโครงการ/
ฝายวิชาการ/ฝายกิจการ
โรงเรียน/ฝายการศึกษา นอก
โรงเรียนฯ/ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน/ฝายสงเสริม
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม/

ยุทธศาสตร
5.3

5.4

5.5

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมกิจการ 6.1
ดานศาสนา การอนุรักษ
บํารุงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 6.2

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การกีฬาและนันทนาการ

7.1
7.2
7.3

กลยุทธ
กลยุทธการพัฒนาแหลงเรียนรู
ใหมีความพรอมสําหรับการ
เรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธการจัดใหมีสื่อ วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ ที่หลากหลายและ
ทันสมัย
กลยุทธการพัฒนา
สภาพแวดลอม และอาคาร
สถานที่
กลยุทธการสงเสริมกิจการดาน
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธการเสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือดานศาสนา
การอนุรักษบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธการสงเสริมกีฬาเพื่อ
สุขภาพ และกีฬาสูความเปนเลิศ
กลยุทธการสงเสริมกิจกรรม
นันทนาการ
กลยุทธการสงเสริมเครือขาย
การมีสวนรวมของประชาชน
ในดานกีฬาและนันทนาการ
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6/
ศพด.มัสยิดหมัดยาเมาะ
มุสลิม

ฝายการศึกษานอกโรงเรียน
และตามอัธยาศัย/
ฝายสงเสริมศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม/
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6

ฝายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน/
โรงเรียนเทศบาล 1 - 6

บทที่ 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 สํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ มีโครงการ/กิจกรรมจําแนกตามยุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการศึกษา ของสํานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ ดังนี้
4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร/กลยุทธ
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.1 กลยุทธการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ
1.2 กลยุทธการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 กลยุทธการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ของครูใหมีประสิทธิภาพ
2.2 กลยุทธการสนับสนุนการใชกระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

3,228,000
84,991,732
88,219,732

27
122
149

4,291,000
91,628,266
95,919,266

5,620,000

19

4,125,000

-

3

-

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

รวม 5 ป
งบประมาณ
(บาท)

27
7,031,000
122 104,647,406
149 111,678,406

27
7,081,000
122 108,192,550
149 115,273,550

27
6,581,000
122 107,842,550
149 114,423,550

27
122
149

28,212,000
497,302,504
525,514,504

19

6,019,000

19

5,329,000

19

5,329,000

19

26,422,000

3

10,000

3

10,000

3

10,000

3

30,000

5,620,000

22

4,125,000

22

6,029,000

22

5,339,000

22

5,339,000

22

26,452,000

750,000

8

720,000

8

790,000

8

790,000

8

790,000

8

3,840,000

750,000

8

720,000

8

790,000

8

790,000

8

790,000

8

3,840,000
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ
4) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ
4.1 กลยุทธการสรางเครือขายผูปกครอง ชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษา โดยบูรณาการตามบริบททองถิ่น
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
5.1 กลยุทธการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.2 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
5.3 กลยุทธการพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความพรอม
สําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต
5.4 กลยุทธการจัดใหมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ ที่หลากหลาย
และทันสมัย
5.5 กลยุทธการพัฒนาสภาพแวดลอม และอาคาร
สถานที่

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

รวม 5 ป
งบประมาณ
(บาท)

471,000

31

1,278,000

31

1,872,000

31

1,972,000

31

1,922,000

31

7,515,000

471,000

31

1,278,000

31

1,872,000

31

1,972,000

31

1,922,000

31

7,515,000

1,355,000

22

2,040,000

22

2,540,000

22

2,540,000

22

2,540,000

22

11,015,000

2,508,000

9

4,274,100

9

4,456,800

9

4,820,000

9

4,820,000

9

20,878,900

1,200,000

6

1,500,000

6

1,410,000

6

1,430,000

6

1,370,000

6

6,910,000

4,229,700

33

7,431,100

33

69,564,942

33

44,370,842

33

41,880,342

33

167,476,926

2,780,000

61

3,550,000

61

58,508,900

61

4,590,000

61

4,090,000

61

73,518,900

12,072,700

131

18,795,200

131 136,480,642

131

57,750,842

131

54,700,342

131

279,799,726
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

6) ยุทธศาสตรการสงเสริมกิจการดานศาสนา
การอนุรักษบํารุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 กลยุทธการสงเสริมกิจการดานศาสนา วัฒนธรรม 12,300,500
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6.2 กลยุทธการเสริมสรางเครือขาย ความรวมมือ
2,415,000
ดานศาสนา การอนุรักษบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
14,715,500
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
7.1 กลยุทธการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬา
5,500,000
สูความเปนเลิศ
7.2 กลยุทธการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
3,335,000
7.3 กลยุทธการสงเสริมเครือขายการมีสวนรวม
2,100,000
ของประชาชนในดานกีฬาและนันทนาการ
10,935,000
รวมทั้งสิ้น 132,783,932

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

รวม 5 ป
งบประมาณ
(บาท)

35

13,514,500

35

17,339,000

35

17,339,000

35

17,341,000

35

77,834,000

3

2,620,000

3

2,620,000

3

2,620,000

3

2,620,000

3

12,895,000

35

16,134,500

35

19,959,000

35

19,959,000

35

19,961,000

35

90,729,000

12

6,000,000

12

8,440,000

12

8,440,000

12

8,440,000

12

36,820,000

17
2

4,665,000
2,100,000

17
2

5,708,658
2,900,000

17
2

5,708,658
2,900,000

17
2

5,708,658
2,900,000

17
2

25,125,974
12,900,000

19

12,765,000

19

17,048,658

19

17,048,658

19

17,048,658

19

395

214,184,550

395

74,845,974

395

149,736,966

395

105

293,857,706

395

218,133,050

1,008,696,204

4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.1 กลยุทธการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 สงเสริมความเปนเลิศและคน
เกงของทองถิ่น

เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความเปน สอบคัดเลือกนักเรียนที่มี
เลิศและคนเกงของทองถิ่น
ความสามารถในดานตางๆ จัด
กิจกรรมเขาคายเสริมทักษะ
นักเรียนและสงนักเรียนไป
แขงขันในระดับตางๆ

2 เขารวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค/ประเทศ

เพื่อเขารวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค/ประเทศ
และแสดงผลงานของนักเรียน
และครู

รวมแขงขันทักษะทางวิชาการ
และรวมแสดงผลงานของ
นักเรียนและครู

3 สงเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

1. เพื่อพัฒนาและสงเสริมนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. เพื่อพัฒนาขยายผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. เพื่อสนับสนุนใหการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
4. เพื่อใหนักเรียนมีความรู มี
ทักษะกระบวนการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรและ
สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
1.นักเรียนสรางนวัตกรรมทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2. ทําการทดลองกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
3. จัดทําโครงงาน/ชิ้นงาน
4. เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ
เฉพาะทาง ที่เกี่ยวของกับวิทยา
ศาตรและคณิตศาสตร

2561

400,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
400,000

400,000

400,000

1,500,000

1,500,000

1,800,000

1,800,000

850,000

850,000

850,000

850,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

400,000 สงเสริมนักเรียนใหมี
ความเปนเลิศและเปน
คนเกงของทองถิ่น
สรางชื่อเสียง เกียรติ
ประวัติแกสถาบัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หนวยศึกษานิเทศก

1,800,000 ประชาสัมพันธผลงาน หนวยศึกษานิเทศก
ทางวิชาการให
แพรหลายทางการศึกษา
850,000 1. นักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2. นักเรียนมีการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
3. นักเรียนมีความรู มี
ทักษะกระบวนการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและสงผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น

โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 บานนักวิทยาศาสตรนอย

1.เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการ
เรียนการสอนตามกระบวนการ
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
2.เพื่อสรางทัศนคติที่ดีดานการ
เรียนรูทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรกับเด็กระดับ
ปฐมวัย

จัดอบรมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ใหแกครูผูสอนเด็กปฐมวัย
โรงเรียน ท.3,ท.4,ท.5 จํานวน
30 คน

5 สงเสริมความเปนเลิศดาน
หุนยนต อากาศยาน วิศวกรรม
และระบบอัตโนมัติ
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ

- เพื่อสงเสริมกิจกรรมสูความ
เปนเลิศของผูเรียนดานหุนยนต
อากาศยาน และระบบ
อัตโนมัติทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
- เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูหุนยนต อากาศยาน และ
ระบบอัตโนมัติ
- เพื่อศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนรูดานหุนยนตและอากาศ
ยานภายในประเทศ และ/หรือ
ตางประเทศ

- จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมความเปน
เลิศของผูเรียนสูความเปนเลิศ
ดานหุนยนต อากาศยาน และ
ระบบอัตโนมัติ
- สงเสริมใหเขารวมการแขงขัน
ประกวด อบรม สัมมนา
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับหุนยนต
อากาศยาน และระบบอัตโนมัติ
ทั้งในระดับ ทองถิ่น ประเทศ
และระดับนานาชาติ
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู
ดานหุนยนตและอากาศยาน
ภายในประเทศ และ/หรือ
ตางประเทศ

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

450,000

500,000

-

500,000

500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

500,000 โรงเรียนเทศบาล 3,4,5 ฝายวิชาการ
ไดเขารวมโครงการบาน
นักวิทยนอย ประเทศ
ไทย

-

ฝายวิชาการ
- ครูและผูเรียนได
สงเสริมกิจกรรมสูความ
เปนเลิศของผูเรียนดาน
หุนยนต อากาศยาน
และระบบอัตโนมัติทั้ง
ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
- ครูและผูเรียนได
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรูหุนยนต อากาศ
ยาน และระบบอัตโนมัติ
- ครูและผูเรียนได
ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนรูดานหุนยนตและ
อากาศยาน
ภายในประเทศ และ/
หรือ ตางประเทศ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู 1. เพื่อสงเสริมความรูใหแก
ความเปนเลิศ
นักเรียนตามความถนัดของทุก
(เงินรายไดสถานศึกษา)
สาระวิชา
2. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน
คนพบตัวเองตามความถนัด
3. นักเรียนไดใชเวลาวางให
เปนประโยชน และไดรับรางวัล
ใหมากที่สุดทุกประสบการณ

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 1
- 3 ไดรับความรูเพิ่มเติมเพื่อ
เตรียมความพรอมในการสอบ
แขงขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับเทศบาล ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรูเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
สอบแขงขันในระดับเทศบาล
ระดับภาคและระดับประเทศ

7 หองเรียนสูความเปนเลิศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เปนตัวแทนการ
เรียนรูระดับชั้นตางๆจํานวนไม
นอยกวารอยละ 90
เชิงคุณภาพ
ทําใหนักเรียนมีความในการเขา
รวมแขงขันทักษะวิชาการและ
โรงเรียนคุณภาพการจัด
การศึกษาในภาพรวมเพิ่มขึ้น

1. เพื่อเตรียมความพรอม
นักเรียนเปนตัวแทนเขารวมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับตางๆ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใน
ภาพรวม

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

100,000

100,000

-

240,000

240,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 1. นักเรียนไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 2
สงเสริมความรูตาม
ความถนัดของทุกสาระ
วิชา
2. นักเรียนไดคนพบ
ตัวเองตามความถนัด
3. นักเรียนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ดาน
เตรียมความพรอมใน
การสอบแขงขันทุก
ระดับ ใหไดรับรางวัลให
มากที่สุดทุก
ประสบการณ
240,000 1. นักเรียนมีความ
พรอมเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับ
ตางๆ
2. คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ในภาพรวมไดรับการ
พัฒนา

โรงเรียนเทศบาล 2

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 สงเสริมทักษะคณิตศาสตรเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
ตามความสนใจอยางหลากหลาย
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
จากกิจกรรมที่สงเสริมและ
ตอบสนองความสามารทางวิชาการ
และความคิดสรางสรรคของผูเรียน
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห
และสรุปเปนความคิดรวบยอด
สามารถคาดการณ กําหนด
เปาหมายและแนวทางการตัดสินใจ
ได
4. เพื่อใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่น
ได

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
จํานวน 100 คน ทํากิจกรรมฐาน
การเรียนรูวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถนําทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอกลุม
สาระวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

9 สงเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
- กิจกรรมนักประดิษฐนอย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความ
สนใจ และตระหนักในความสําคัญ
ของการศึกษาหาความรู
๒. เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองใน
กระบวนการคิดดวยระเบียบวิธี
วิทยาศาสตร
๓. นักเรียนแตละชั้นไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
๔. ผูเรียนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน

เชิงปริมาณ
ผูเรียนชั้น ป.๑-มัธยมศึกษาปที่ ๓
จํานวน ๑,๐๗๙ คน ไดพัฒนา
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีความรู ความสนใจ และ
ตระหนักในความสําคัญของ
การศึกษาหาความรูและวิทยาการ
ทางดานวิทยาศาสตร

2561

40,000

42,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
40,000

20,000

20,000

30,000

25,000

25,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 1. นักเรียนสามารถเรียนรู โรงเรียนเทศบาล 2
ตามความสนใจอยาง
หลากหลาย
2. นักเรียนสามารถเรียนรู
จากกิจกรรมที่สงเสริมและ
ตอบสนองความสามาร
ทางวิชาการและความคิด
สรางสรรคของผูเรียน
3. นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบ วิเคราะห
สังเคราะห และสรุปเปน
ความคิดรวบยอด สามารถ
คาดการณ กําหนด
เปาหมายและแนว
ทางการตัดสินใจได
4. ผูเรียนทํางานรวมกับ
ผูอื่นได

25,000 ๑. ผูเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ
๒. ผูเรียนมีความตื่นตัว
และไดรับประสบการณ
จริงในการเรียนรู
วิทยาศาสตร
๓. เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน
๔. ผูเรียนเกิดจิตสํานึกใน
การดํารงชีวิตแบบพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 เขาคายวิทยาศาสตร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูอยางหลากหลาย มี
ทักษะกระบวนการคิดอยาง
วิทยาศาสตร
2. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
มวลมนุษยและสภาพแวดลอม ใน
เชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกัน
และกัน
3. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถในการ
แกปญหาและการจัดการทักษะ
การสื่อสาร

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4-6 ที่เขารวมกิจกรรม จํานวน
650 คน
เชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
๒ (บานหาดใหญ) ไดมีทักษะ
และความรูความสามารถ
ทางดานวิทยาศาสตร รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีตอวิชิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

11 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรูความสามารถและมี
ทักษะการเรียนรูที่เนนการคิด
วิเคราะห คิดริเริ่มสรางสรรค
ประยุกตใชความรูและแกปญหา
ซึ่งสงผลตอการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ศักยภาพ มีความรูและทักษะ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี

เชิงปริมาณ
รอยละ ๗๕ ของนักเรียนไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาเขารวม
โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี

2561

-

-

110

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

500,000

20,000

20,000

500,000

500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 1. นักเรียนมีทักษะในการ โรงเรียนเทศบาล 2
แสวงหาความรูอยาง
หลากหลาย มีทักษะ
กระบวนการคิดอยาง
วิทยาศาสตร
2. นักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
มวลมนุษยและ
สภาพแวดลอม ในเชิงที่มี
อิทธิพลและผลกระทบซึ่ง
กันและกัน
3. นักเรียนไดรับการ
พัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ
ความสามารถในการ
แกปญหาและการจัดการ
ทักษะการสื่อสาร

500,000 ๑. นักเรียนมีความรู

ความสามารถและมีทักษะ
การเรียนรูที่เนนการคิด
วิเคราะห คิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถ
ประยุกตใชความรูและ
แกปญหา ซึ่งสงผลตอการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
๒. นักเรียนมีศักยภาพ
ความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี

โรงเรียนเทศบาล 1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 เสริมทักษะทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนาทักษะในการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรียนคณิตศาสตรและ
จํานวน 60 คนไดรับความรู
และพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร
2. เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรได
3. เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีตอ อยางมีประสิทธิภาพ
วิชาคณิตศาสตรและวิชา
วิทยาศาสตร

13 เขาคายวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
๒. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดแกปญหาได

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
๔-๖ จํานวน ๕๐ คน ไดพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
แกปญหาได

14 คายวิทย - คณิต
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น
๒. เพื่อสงเสริม และพัฒนา
นักเรียนที่เปนอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหสามารถกาวเขาสูอาชีพ
นักวิทยาศาสตรหรือ
นักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ
ในอนาคต

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๒ – ๖ จํานวน ๕๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๒ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรสูงขึ้น

2561

30,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000

50,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. ผูเรียนมีเจตคติที่ดี โรงเรียนเทศบาล 3
ตอการเรียน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
๒. ผูเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดแกปญหา

-

-

350,000

350,000

350,000 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรสูงขึ้น
๒. นักเรียนที่เปน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรไดรับการ
สงเสริม และพัฒนาให
สามารถกาวเขาสูอาชีพ
นักวิทยาศาสตรหรือ
นักวิจัยในอนาคต

111

50,000 1. นักเรียนมีทักษะการ โรงเรียนเทศบาล 5
เรียนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
2. นักเรียนรูจักการ
ทํางานเปนทีม
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอวิชาคณิตศาสตรและ
วิชาวิทยาศาสตร

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 พัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
- กิจกรรมคายคณิตศาสตร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง
๒. เพื่อใหนักเรียนนักเรียนกลา
แสดงออกในเชิงสรางสรรค
๓. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ ทันสมัย ทันเหตุการณ
๔. เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ตนเอง ใหเต็มศักยภาพ

เชิงปริมาณ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ๖ จํานวน ๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีและ
ทํางานรวมกับผูอื่นมีการปรับตัว
ไดดี

16 พัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
- กิจกรรมคายวิทยาศาสตร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง
๒. เพื่อใหนักเรียนนักเรียนกลา
แสดงออกในเชิงสรางสรรค
๓. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ ทันสมัย ทันเหตุการณ
๔. เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ

เชิงปริมาณ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ๖ จํานวน ๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีและ
ทํางานรวมกับผูอื่นมีการปรับตัว
ไดดี

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
8,000

8,000

8,000

108,000

108,000

108,000

108,000

8,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 4
8,000 ๑. นักเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณตรง
๒. นักเรียนนักเรียน
กลาแสดงออกในเชิง
สรางสรรค
๓. นักเรียนไดเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ ทันสมัย ทัน
เหตุการณ
๔. นักเรียนไดพัฒนา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ

108,000 ๑. นักเรียนไดเรียนรู
โรงเรียนเทศบาล 4
จากประสบการณตรง
๒. นักเรียนนักเรียน
กลาแสดงออกในเชิง
สรางสรรค
๓. นักเรียนไดเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ ทันสมัย ทัน
เหตุการณ
๔. นักเรียนไดพัฒนา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซตและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดทําและพัฒนาเว็บไซต
โรงเรียนสําหรับเผยแพรขอมูล
ขาวสาร และกิจกรรมของ
โรงเรียน
๒. เพื่อติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ
ภายในโรงเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีเว็บไซตโรงเรียน
เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร และกิจกรรมของ
โรงเรียน
๒. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพภายในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนจํานวน ๘๘๑ คน มี
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
สําหรับสืบคนขอมูลและความรู
๒. คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน จํานวน ๗๔ คน มี
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตไรสายใช
สืบคนขอมูลและความรูเพื่อใช
ในการจัดการเรียนการสอน

2561

113

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

๑. มีการจัดทําและ
พัฒนาเว็บไซตโรงเรียน
สําหรับเผยแพรขอมูล
ขาวสาร และกิจกรรม
ของโรงเรียน
๒. มีระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพภายใน
โรงเรียน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- กิจกรรมพัฒนาระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อติดตั้งและใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงระบบ
เคเบิลใยแกว ความเร็วไมต่ํากวา
๔๐ Mbps ภายในโรงเรียน
๒. เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงแกนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนใชสืบคนขอมูล
และความรู
๓. เพื่อใหนักเรียนมีแหลงคนหา
ขอมูลและความรูในการศึกษาหา
ความรูดวยตนเอง
๔. เพื่อใชจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น
(SIS)
๕. เพื่อใชปรับปรุงขอมูลและ
สารสนเทศของเว็บไซตโรงเรียน

เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพื่อใชในการเรียนรูและสืบคน
ความรู
๒. นักเรียนมีทักษะในการคนหา
ขอมูลและความรู
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนจํานวน ๘๘๑ คน มี
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับ
สืบคนขอมูลและความรู
๒. คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
จํานวน ๗๔ คน มีอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงใชสืบคนขอมูลและ
ความรูเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอน

- กิจกรรมสงเสริม
ความสามารถทางดานการ
พัฒนาหุนยนต และการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อสงเสริมความสามารถ
ทางดานการพัฒนาหุนยนต
และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรใหกับนักเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ป.๔ – ป.๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความสามารถ
ทางดานการพัฒนาหุนยนต
และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

๑. มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงระบบเคเบิลใย
แกวความเร็วไมต่ํากวา ๔๐
Mbps ภายในโรงเรียน
๒. มีการใหบริการระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงแก
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อใชสืบคนขอมูล
และความรู
๓. มีแหลงคนหาขอมูลและ
ความรูเพื่อใหนักเรียนใช
ศึกษาดวยตนเอง
๔. มีอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงใชจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
ทองถิ่น (SIS)
๕. มีอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพื่อใชสําหรับปรับปรุง
ขอมูลและสารสนเทศของ
เว็บไซตโรงเรียน

นักเรียนมีความสามารถ
ทางดานการพัฒนา
หุนยนต และการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร

114

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 คายวิชาการสูความเปนเลิศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณที่หลากหลาย
คนพบความสนใจ ความถนัด
พัฒนาความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัวใหเหมาะสมกับตนเอง
มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
๒. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนนําความรูวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ – ๖ จํานวน ๖๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ – ๖ นําความรูวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ไปใชในชีวิตประจําวัน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

18 บานนักวิทยาศาสตรนอย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดคิด
วิเคราะหแยกแยะไดตามลําดับ
ขั้นตอน
2. เพื่อใหนักเรียนไดเกิดทักษา
การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรค
4. เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะ คิด
เปน ทําเปนและแกปญหาเปน

เชิงปริมาณ
นักเรียนสายชั้นอนุบาลโรงเรียน
เทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) เขา
รวมกิจกรรมจํานวน 354 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสายชั้นอนุบาลโรงเรียน
เทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) ทุก
คนไดพัฒนาความรู
ความสามารถจนเกิดทักษะ
กระบวนการคิดตามลําดับ
ขั้นตอน สามารถนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
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500,000

20,000

30,000

30,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

500,000 ๑. ผูเรียนไดรับ

ประสบการณที่หลากหลาย
คนพบความสนใจ ความ
ถนัด พัฒนาความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัวให
เหมาะสมกับตนเอง มีนิสัย
รักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
๒. ผูเรียนสามารถนํา
ความรูวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
ไปใชในชีวิตประจําวัน ๓.
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

30,000 1. นักเรียนคิด
โรงเรียนเทศบาล 2
วิเคราะหแยกแยะได
ตามลําดับขั้นตอน
2. นักเรียนเกิดทักษา
การเรียนรูดวยการ
ปฏิบัติจริง
3. นักเรียนมีความคิด
สรางสรรค
4. นักเรียนมีทักษะ คิด
เปน ทําเปนและ
แกปญหาเปน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 บานนักวิทยาศาสตรนอย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร
2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร
3. เพื่อใหเด็กมีทักษะความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่เกิด
จากการเรียนรู มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3
จํานวน 142 คนมีความรู
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เกิด
ทักษะความคิดรวบยอดและมี
ความคิดสรางสรรค

20 สงเสริมกิจกรรมทักษะทาง
วิชาการ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อเตรียมความพรอม
นักเรียนเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันทักษะวิชาการในระดับ
ตาง ๆ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในภาพรวม

เชิงปริมาณ
- นักเรียนที่เปนตัวแทนโรงเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูและ
ระดับชั้นตางๆ จํานวนไมนอย
กวา ๑๕๐ คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพรอมนักเรียน
ในการเขารวมแขงขันทักษะ
วิชาการและโรงเรียนมีคุณภาพ
การจัดการศึกษาในภาพรวม
เพิ่มขึ้น

2561

10,000

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
10,000

40,000

40,000

300,000

300,000

300,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 1. เด็กมีความรูเกี่ยวกับ โรงเรียนเทศบาล 5
วิทยาศาสตร
2. เด็กปฐมวัยมีทักษะ
กระบวนการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร
3. เด็กมีทักษะการคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆที่เกิดจากการ
เรียนรู

300,000 1. นักเรียนมีความ
โรงเรียนเทศบาล 1
พรอมในการเปนตัวแทน
เขารวมแขงขันทักษะ
วิชาการในระดับตาง ๆ
2. คุณภาพทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ในภาพรวมเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

21 สงเสริมทักษะทางวิชาการ
สูความเปนเลิศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อสงเสริมความรูใหแก
นักเรียนตามความถนัดของทุก
สาระวิชา
2. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน
คนพบตัวเองตามความถนัด
3. เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางให
เปนประโยชน ดานเตรียมความ
พรอมในการสอบแขงขันทุก
ระดับ ใหไดรับรางวัลใหมาก
ที่สุดทุกสาระวิชา

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1-6 ไดรับความรูเพิ่มเติมเพื่อ
เตรียมความพรอมในการสอบ
แขงขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับเทศบาล ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรูเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
สอบแขงขันในระดับเทศบาล
ระดับภาคและระดับประเทศ

22 พัฒนาการเรียนรูมุงสูความเปน ๑. เพื่อพัฒนาความเปนเลิศทาง
เลิศ
วิชาการในสาระหลัก ๕ สาระ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
สําหรับผูเรียนกลุมทีม่ ีทักษะดี
ถึงดีมาก
๒. เพื่อสงเสริมศักยภาพของ
ผูเรียน
๓. เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการของผูเรียนใหดีขึ้น
๔. เพื่อใหผูเรียนรูจักคิด
วิเคราะห
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ

เชิงปริมาณ
- ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
และมัธยมศึกษาปที่ ๒ จํานวน
๒๔๗ คนไดพัฒนาการเรียนรู
- นักเรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน
๑,๒๖๔ ไดเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
ความสามารถเฉพาะดาน
- นักเรียนพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการอยางมีคุณภาพ

2561

-

100,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

100,000

230,000

230,000

90,000

90,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

230,000 1. นักเรียนไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 2
สงเสริมความรูตาม
ความถนัดของทุกสาระ
วิชา
2. นักเรียนไดรับโอกาส
ในการคนพบตัวเองตาม
ความถนัด
3. นักเรียนไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
ดานเตรียมความพรอม
ในการสอบแขงขันทุก
ระดับ ใหไดรับรางวัลให
มากที่สุดทุกสาระวิชา
90,000 ๑. ผูเรียนมีทักษะทาง โรงเรียนเทศบาล 3
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ
๒. นักเรียนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการอยางเต็ม
ความสามารถ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

23 สงเสริมอัจฉริยภาพผูเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
ความสามารถในดานทักษะทาง
วิชาการ
2. เพื่อสงเสริมการเขารวมใน
การแขงขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียนระดับตาง ๆ

นักเรียนที่เปนตัวแทนเขา
แขงขันวิชาการมีความพรอม
ดานทักษะทางวิชาการในแตละ
กลุมสาระ และไดรับรางวัลจาก
การแขงขัน ทักษะทางวิชาการ
ระดับตาง ๆ

24 เตรียมความพรอมสูการแขงขัน ๑. เพื่อเตรียมความพรอม
ทักษะทางวิชาการ
นักเรียนในการจัดกิจกรรม
(เงินรายไดสถานศึกษา)
สงเสริมทักษะทางวิชาการเพื่อ
การแขงขันทักษะวิชาการใน
เวทีตางๆ
๒. เพื่อสงเสริมผูเรียนไดมี
โอกาสแสดงออกถึงความรู
ความสามารถในรูปแบบและ
วิธีการตาง ๆ
3. เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส
แขงขันทักษะวิชาการดานตางๆ
ในเวทีการแขงขันนอกโรงเรียน
4. เพื่อสงเสริมพัฒนาความรู
ดานวิชาการ

เชิงปริมาณ
- นักเรียนเปนตัวแทนโรงเรียน
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 6
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖
(อนุบาลในฝน) ไดรับการพัฒนา
เฉพาะดานอยางเต็มตาม
ศักยภาพ

2561

40,000

95,000
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40,000
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 นักเรียนไดรับการพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 5
เต็มตามศักยภาพ มี
ความพรอมในการเขา
รวมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับ
ตาง ๆ

โรงเรียนเทศบาล 6
100,000 ๑. นักเรียนเตรียม
ความพรอมในการเขา
รวมกิจกรรมสงเสริม
ทักษะทางวิชาการเพื่อ
การแขงขันทักษะ
วิชาการในเวทีตางๆ
๒. นักเรียนไดมีโอกาส
แสดงออกถึงความรู
ความสามารถใน
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ
3. นักเรียนไดมีโอกาส
แขงขันทักษะวิชาการ
ดานตางๆในเวทีการ
แขงขันนอกโรงเรียน
4. เพื่อสงเสริมพัฒนา
ความรูดานวิชาการ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

25 จัดการเรียนรูหุนยนตและ
อากาศยาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อพัฒนาและจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนหุนยนตและ
อากาศยาน
2. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
สนองตอบนโยบายไทยแลนด
4.0

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ของนักเรียนกลุม
สนใจ
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีแหลงเรียนรูดาน
หุนยนตและวิศวกรรมอากาศ
ยาน เปนสถานที่
จัดการเรียนการสอนและฝก
ทักษะใหกับนักเรียนกลุมสนใจ
เขารวมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ และนําเสนอผลงานใน
โอกาสตางๆ

26 พัฒนาอัจฉริยภาพดานหุนยนต 1. เพื่อเปนการเปดโลกทัศนใน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
การศึกษาดานหุนยนต
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
พื้นฐานและฝกทักษะการเรียนรู
การประกอบ และการใช
โปรแกรมหุนยนต
3. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่
มีความสนใจดานหุนยนตไดมี
โอกาสเขารวมแขงขันหุนยนตใน
ระดับที่สูงขึ้น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
– 6 ที่เขารวมฝกอบรม
สามารถพัฒนาหุนยนต และ
เขียนโปรแกรม ควบคุมหุนยนต
ได

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
200,000

-

200,000

200,000

25,000

25,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000 1. โรงเรียนมีสื่อการ
โรงเรียนเทศบาล 1
เรียนการสอนหุนยนต
และอากาศยาน
2. โรงเรียนมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ที่สนองตอบนโยบาย
ไทยแลนด 4.0

25,000 1. นักเรียนมีความรู
โรงเรียนเทศบาล 5
พื้นฐานและฝกทักษะ
การเรียนรู การประกอบ
และการใชโปรแกรม
หุนยนต
2. นักเรียนที่มีความ
สนใจดานหุนยนตไดมี
โอกาสเขารวมแขงขัน
หุนยนตในระดับที่สูงขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

27 แขงขันทักษะคอมพิวเตอร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงความสามารถทักษะ
ทางดานคอมพิวเตอร
2. เพื่อกระตุนใหนักเรียนหันมา
สนใจการใชคอมพิวเตอรในทาง
ที่สรางสรรค
3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปน
ตัวแทนไปแขงขันทักษะ
คอมพิวเตอรในโอกาสตาง ๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
มีนักเรียนทุกระดับสายชั้นเขา
รวมกิจกรรมมีแตละรายการไม
ต่ํากวา 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผูแขงขันสามารถปฏิบัติตาม
กฏกติกาไดอยางถูกตอง
2. นักเรียนสามารถใช
คอมพิวเตอรสรางสรรคผลงาน
ไดอยางสวยงาม
3. ไดตัวแทนที่มีความสามารถ
ในดานคอมพิวเตอรเพื่อสงไป
แขงขันตามโอกาสตาง ๆ

2561

5,000

120

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
5,000

5,000

5,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5,000 1. นักเรียนไดแสดง
โรงเรียนเทศบาล 2
ความสามารถทักษะ
ทางดานคอมพิวเตอร
2. นักเรียนหันมาสนใจ
การใชคอมพิวเตอร
ในทางที่สรางสรรค
3. โรงเรียนมีนักเรียน
เปนตัวแทนไปแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอรใน
โอกาสตาง ๆ

1.2 กลยุทธการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 สอนภาษาตางประเทศเพื่อการ - เพื่อฝกทักษะดานการสื่อสาร
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษแกนักเรียน
- เพื่อใหมีความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษใหมากขึ้น

- จัดสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเทศบาล 1-5 ตั้งแตชั้น
อนุบาล, ป.1-ม.6 โดยครู
เจาของภาษา
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะและ
อบรมครู

2,400,000

4,500,000

4,500,000

9,330,000

9,330,000 นักเรียนมีความรูดาน หนวยศึกษานิเทศก
ภาษาอังกฤษ สามารถ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
ได

2 สอนภาษาจีนในโรงเรียนเทศบาล - เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลสามารถใช
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้น
พื้นฐานไดอยางเหมาะสม
- เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลมีเจตคติที่ดีตอ
ภาษาจีน

- จัดการเรียนการสอนภาษาจีน
โดยครูตางชาติ(จีน)ใหกับ
นักเรียนระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาทุกคน จํานวน 5
คาบตอสัปดาหตอหอง
- จัดเขาคายภาษาจีนใหนักเรียน
เขารวมกิจกรรมเปนเวลา 1 วัน
,จัดแสดงผลงานทางวิชาการ
โดยครูตางชาติ(จีน)ปละ 1 ครั้ง

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000 - นักเรียนไดเรียนรู
ฝายกิจการโรงเรียน
ภาษาจีนกับครูตางชาติ
ซึ่งเปนตนแบบที่ดีในการ
ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
- นักเรียนสามารถตอ
ยอดความรูในการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
ประโยชนในการเรียน
ระดับสูงขึ้นไป

3 พัฒนาการเรียนรูรักษทองถิ่น

- ใหความรูและจัดกิจกรรม
ศึกษาธรรมชาติเขาคอหงสปาใน
เมืองแกครูและตัวแทนนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 แหง
- ใหความรูและจัดกิจกรรม
ศึกษาไลเคนพรอมจัดทํา
งานวิจัยไลเคนตัวชี้วัดคุณภาพ
อากาศในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ

- เพื่อจัดทําหลักสูตรและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนรู
รักษเขาคอหงสปาในเมือง
- เพื่อจัดทํางานวิจัยไลเคน
ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ

-

-
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450,000

450,000

450,000 นักเรียนในสังกัดรูจัก ฝายวิชาการ
และรักษสิ่งแวดลอม
เมืองโดยมีผลการวิจัยไล
เคนคุณภาพอากาศใน
เมืองและนักเรียนรูรักษ
ปาในเมืองโดยศึกษา
ธรรมชาติรักษเขาคอหงส

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 การสงเสริมกิจกรรมรักการอาน เพื่อเปนคาใชจายในการจัด
ในสถานศึกษา
กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมี
นิสัยรักการอาน จัดหาสื่อหรือ
หนังสือสงเสริมใหนักเรียนรัก
การอาน

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
การอาน โดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นเปนผูกําหนด
โรงเรียนเปาหมาย จํานวน 2
โรงเรียน

5 จัดนิทรรศการการจัดการศึกษา เพื่อใหครูและนักเรียนระดับ
ปฐมวัย
อนุบาลไดนําเสนอผลงานใน
รอบปที่ผานมา สนับสนุนให
แสดงความสามารถไดอยางเต็ม
ศักยภาพ รายงานผล
ความกาวหนาของนักเรียนชั้น
อนุบาล พรอมประชาสัมพันธ
ผลงานของนักเรียน

จัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการของครูและนักเรียนชั้น
อนุบาล พรอมมอบวุฒิบัตรที่
ผานเกณฑการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

6 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียนสังกัด
เทศบาล)

เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา
ตามงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

ดําเนินการในกิจกรรมที่ไดรับจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เชน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา,
การใชระบบอินเตอรเน็ต, การ
พัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน,
การพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน,
การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD), การสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดนระดับสถานศึกษา, การ
รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
, คาอาหารกลางวัน, ปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน, คาใชจายใน
การพัฒนาพนักงานครู, การจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561

50,000

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

700,000

700,000

61,406,600

61,655,000

72,339,000

72,339,000

122

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 นักเรียนกลุมเปาหมาย ฝายวิชาการ
มีพัฒนาดานการอานที่
ดีขึ้น

700,000 นักเรียนมีศักยภาพที่จะ ฝายกิจการโรงเรียน
กาวสูการเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ครูมี
ศักยภาพในการทํางาน
ในเชิงประจักษ
นักเรียนมีแรงจูงใจใน
การใฝสัมฤทธิ์สูงขึ้น
72,339,000 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
สามารถพัฒนา
ศักยภาพดานการ
สงเสริมการศึกษาของ
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ฝายวิชาการ
ฝายกิจการโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล
1-6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 เปดโลกทัศนแหงการเรียนรู

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมใหกับนักเรียน
- เพื่อเปดโอกาสและเปดโลก
ทัศนแหงการเรียนรูแกนักเรียน
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความ
เสียสละและมีความมุงมั่นใน
การพัฒนาตนเอง

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูใหแกนักเรียนที่ชวยเหลือ
กิจกรรมของโรงเรียนและ
นักเรียนที่สรางชื่อเสียงใหแก
โรงเรียน ระยะเวลาไมนอยกวา
5 วัน

8 สอนสองภาษาอนุบาลในฝน

1. เพื่อสงเสริมการจัดการเรียน
การสอนโดยใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
2. เพื่อสงเสริมการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ไทยกับตางชาติตางภาษา
3. เพื่อใชเสริมทักษะความรู
ความเปนสากลนิยมที่ดีแก
นักเรียน
4. เพื่อเปนการเสริมสรางเจต
คติที่ดีแกนักเรียนในการเรียน
ภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3 และ
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 เขารวม
โครงการทุกคน
1. ผูเรียนการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
2. ผูเรียนใชภาษาการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตไทย
กับตางชาติ ตางภาษา
3. ผูเรียนมีทักษะความรูความเปน
สากลนิยมที่ดีแกนักเรียน
4. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียน
ภาษาอังกฤษ

2561

80,000

4,000,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
120,000

120,000

120,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

120,000 - นักเรียนไดรับความรู

และประสบการณที่แปลก
ใหม
- นักเรียนไดรับโอกาสใน
การทัศนศึกษาตางจังหวัด
หรือตางภูมิภาคและเปด
โลกทัศนแหงการเรียนรู
- นักเรียนมีความเสียสละ
ชวยเหลืองานโรงเรียน
และมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4,
5, 6

โรงเรียนเทศบาล 6
4,000,000 1. นักเรียนไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษกับครู
ตางประเทศ ซึ่งเปน
ตนแบบที่ดีในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. นักเรียนสามารถตอ
ยอดความรูในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อ
ประโยชนในการเรียน
ระดับสูงขึ้นไป

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

9 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับ
มัธยมศึกษา)

วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการตามที่เทศบาล
จัดสรรดานอาหารกลางวัน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ดําเนินการตามที่เทศบาล
จัดสรรดานอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

10 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนและ อบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ
นักเรียนและครูสู Thailand 4.0 ครูพี่เลี้ยงตามแนวคิดของ
นักเรียนและครูพี่เลี้ยงใหมี
การศึกษา 4.0
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความ
พรอมสูยุค Thailand 4.0
- เพื่อใหนักเรียนมีภาวะ
11 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโคก โภชนาการสูงขึ้น
- เพื่อใหนักเรียนจัดหาวัสดุใน
สมานคุณ
การดําเนินการคาอาหารกลางวัน
- เพื่อใหโรงเรียนที่รับเงิน
อุดหนุนบริหารจัดการในการ
ดําเนินงานคาอาหารกลางวัน

- นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน ได
รับประทานอาหารกลางวัน
- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง มีภาวะ
โภชนาการที่สูงและสุขอนามัยที่
ดีทั้งดานรางกาย จิตใจและ
สติปญญา
- นักเรียนทุกคนไดรับ
สารอาหารที่เพียงพอและถูก
หลักอนามัยตามโภชนาการ

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

4,923,800

5,685,000

7,338,000

7,338,000

7,338,000 โรงเรียนสังกัดเทศบาล ฝายกิจการโรงเรียน
ที่ทําการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1
ระดับมัธยมศึกษา
สามารถดําเนินการดาน
อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000 ผูเรียนและครูพี่เลี้ยงมี หนวยศึกษานิเทศก
ศักยภาพดานการเรียนรู
มีความพรอมเขาสู
ประเทศไทย 4.0

1,460,000

1,672,000

1,664,000

1,664,000
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1,664,000 นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง นักเรียนมี
สุขภาพดีมีน้ําหนัก
สวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐาน

ฝายกิจการโรงเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 สงเสริมการเรียนรูและศูนยการ
เรียนรูการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ (งบอุดหนุนจาก
จังหวัดสงขลา)

เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจและปลูกจิตสํานึก การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ในสถานศึกษา และจัดทําศูนย
การเรียนรูการบริหารจัดการ
ขยะในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ

สนับสนุนงบประมาณคาจัดการ
เรียนรูเรื่องเสริมสรางความรู
ความเขาใจและปลูกจิตสํานึก
การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยในสถานศึกษา และจัดทํา
ศูนยการเรียนรูการบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ ท.1-6
และ ศพด.มัสยิดหมัดยาเมาะ
มุสลิม

13 จัดกิจกรรมการเรียนรูวัน
วิทยาศาสตรแหงชาติ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) พระ
บิดาแหงวิทยาศาสตรไทย และ
สงเสริมใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเปนมา
ความสําคัญของวันวิทยาศาสตร
แหงชาติ
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะทางดาน
วิทยาศาสตรและมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร

เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ รอยละ
90 เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความเปนมา
ความสําคัญของวันวิทยาศาสตร
แหงชาติมีทักษะดาน
วิทยาศาสตร และมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

-

50,000
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1,400,000

50,000

-

50,000

2565

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- โรงเรียนจัดกิจกรรม
ใหความรูกับนักเรียน
ดานการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ในสถานศึกษาทั้ง 6 แหง
- โรงเรียนมีศูนยการ
เรียนรูเรื่องการจัดการ
ขยะทั้ง 6 แหง

ฝายวิชาการ,
โรงเรียนเทศบาล
1-6,
ศพด.มัสยิดหมัดยา
เมาะมุสลิม

โรงเรียนเทศบาล 1
50,000 1. นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเปนมา
ความสําคัญของวัน
วิทยาศาสตรแหงชาติ
2. นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะทางดาน
วิทยาศาสตรและมีเจต
คติที่ดีตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

14 สัปดาหวิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูสูนักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูอยาง
หลากหลาย มีทักษะ
กระบวนการคิดอยาง
วิทยาศาสตร
2. เพื่อใหตระหนักถึง
ความสําคัญระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวล
มนุษย และสภาพแวดลอมใน
เชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน
3. เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถ
ในการแกปญหาและการจัดการ
ทักษะการสื่อสาร และ
ความสามารถในการตัดสินใจ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒
(บานหาดใหญ) ระดับชั้น ป.1ป.6
เชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
๒ (บานหาดใหญ) ไดมีทักษะ
และความรูความสามารถ
ทางดานวิทยาศาสตร รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2561

15,000

126

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
15,000

13,000

13,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

13,000 1. นักเรียนมีทักษะใน โรงเรียนเทศบาล 2
การแสวงหาความรู
อยางหลากหลาย มี
ทักษะกระบวนการคิด
อยางวิทยาศาสตร
2. นักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
มวลมนุษย และ
สภาพแวดลอมในเชิงที่
มีอิทธิพลและ
ผลกระทบซึ่งกันและกัน
3. นักเรียนมี
กระบวนการคิดและ
จินตนาการ
ความสามารถในการ
แกปญหาและการ
จัดการทักษะการสื่อสาร
และความสามารถใน
การตัดสินใจ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 จัดกิจกรรมการเรียนรูวันสุนทร 1. เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภูกวี
ภูสูวันภาษาไทย
เอกของไทยและของโลก และ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
เผยแพรความรูเกี่ยวกับความ
เปนมา ความสําคัญของวัน
ภาษาไทยแหงชาติ
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเห็น
คุณคาความสําคัญของ
ภาษาไทยและรวมกันสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ดานภาษา

เชิงปริมาณ
- นักเรียนเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความเปนมา และ
ความสําคัญของวันสุนทรภูและ
วันภาษาไทยแหงชาติ เห็น
คุณคาความสําคัญของ
ภาษาไทยและรวมกันสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ดานภาษา

16 สงเสริมการอาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
รอยละ 90 ของผูเรียนที่เขา
รวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูดานการอาน การ
เขียน การคิดวิเคราะหและการ
สังเคราะห มีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
ของผูเรียนดานการอาน การ
เขียน การคิดวิเคราะหและ การ
สังเคราะห
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
ในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-
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40,000

30,000

30,000

50,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000 1. นักเรียนมีความรู
โรงเรียนเทศบาล 1
เกี่ยวกับความเปนมา
ความสําคัญของวัน
สุนทรภูและวัน
ภาษาไทยแหงชาติ
2. นักเรียนเห็นคุณคา
ความสําคัญของ
ภาษาไทยและรวมกัน
สืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติดาน
ภาษา

20,000 1. ผูเรียนพัฒนาทักษะ โรงเรียนเทศบาล 1
การเรียนรูดานการอาน
การเขียน การคิด
วิเคราะหและการ
สังเคราะห
2. ผูเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 นิทรรศการวันภาษาไทยเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูดาน
ภาษาไทย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถทางดานภาษาไทย
2. เพื่อใหนักเรียนไดนําความรู
ดานภาษาไทยมาปฏิบัติจริง
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใช
ภาษาไทยไดอยางถูกตอง
4. เพื่อใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญและชวยกันอนุรักษ
ภาษาไทย

เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒
(บานหาดใหญ) ระดับชั้น ป.1 ป.6
เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒
(บานหาดใหญ) ไดพัฒนา
ความรูความสามารถทางดาน
ภาษาไทยจนสามารถนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

18 สงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการ
อานภาษาไทย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อชวยแกไขพัฒนา
นักเรียนที่อานไมออก เขียน
ไมไดใหไดรับความชวยเหลือ
อยางเสมอเทาเทียมกัน
2. เพื่อใหนักเรียนอานออก
เขียนไดทุกคนทุกระดับชั้น

เชิงปริมาณ
นักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได
ไดรับการดูแลชวยเหลือทุกคน
ทุกระดับชั้นตางๆจํานวนไม
นอยกวารอยละ 90
เชิงคุณภาพ
ทําใหนักเรียนมีความรูในเรื่อง
การอานออก เขียนไดทุกคน ทุก
ระดับสายชั้นเพิ่มขึ้น

2561

20,000

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
20,000

-

128

13,000

13,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

13,000 1. นักเรียนไดแสดง
โรงเรียนเทศบาล 2
ความสามารถทางดาน
ภาษาไทย
2. นักเรียนไดนําความรู
ดานภาษาไทยมาปฏิบัติ
จริง
3. นักเรียนใชภาษาไทย
ไดอยางถูกตอง
4. นักเรียนเห็น
ความสําคัญและชวยกัน
อนุรักษภาษาไทย
20,000 1. นักเรียนที่อานไมออก โรงเรียนเทศบาล 2
เขียนไมได ไดรับความ
ชวยเหลืออยางเสมอเทา
เทียมกัน
2. นักเรียนอานออก
เขียนไดทุกคนทุก
ระดับชั้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 พัฒนาปรับปรุงหองสมุดแหลง
เรียนรูในโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการ
อาน การเขียน และการฟง รูจัก
ตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล สนใจ
แสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ
รอบตัว
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถใช
หองสมุด ใชแหลงเรียนรูและ
สื่อตางๆ ได

เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒
(บานหาดใหญ) ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน
การเขียน และการฟง รูจักตั้ง
คําถามเพื่อหาเหตุผล สนใจ
แสวงหาความรูจากแหลง ตาง ๆ
รอบตัว
2. นักเรียนรูจักคนควาหา
ความรูจากหองสมุด

20 สงเสริมและพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทย
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการอาน
- กิจกรรมวันสุนทรภูสูวัน
ภาษาไทย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการอาน
ของผูเรียนอยางทั่วถึงและเต็ม
ตามศักยภาพและกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๒. เพื่อใหผูเรียนรูจักแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
๓. เพื่อใหผูเรียนไดรูจักบุคคล
สําคัญทางภาษาไทย

เชิงปริมาณ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน
๑,๐๗๙ คนไดพัฒนาทักษะการ
เรียนรู
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีโอกาสไดพัฒนา
ความสามารถเต็มศักยภาพและ
มีทักษะการอานอยูในระดับดี

2561

100,000

45,000
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

80,000 1. นักเรียนมีนิสัยรัก
โรงเรียนเทศบาล 2
การอาน การเขียน และ
การฟง รูจักตั้งคําถาม
เพื่อหาเหตุผล สนใจ
แสวงหาความรูจาก
แหลงตาง ๆ รอบตัว
2. นักเรียนสามารถใช
หองสมุด ใชแหลง
เรียนรูและสื่อตางๆ ได

40,000 - ผูเรียนมีความสามารถ โรงเรียนเทศบาล 3
ในการอานที่เหมาะสม
กับระดับการเรียนรู
และพัฒนาการอานไดดี
ขึ้น
- ผูเรียนมีความรอบรู
กาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
- ผูเรียนไดรูจักบุคคล
สําคัญทางภาษาไทย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

21 พัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย
- กิจกรรมวันสุนทรภูสูวัน
ภาษาไทย
- กิจกรรมสัปดาหหองสมุด
- กิจกรรมบันทึกรัก การอาน
- กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาการอานออกเขียนได
- กิจกรรมการใชภาษาไทย
ภาษาถิ่น
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปดโลกทัศนทางการศึกษา
และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นให
ดํารงไว
๒. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาชาวบาน ความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
และการจัดการศึกษา
๓. เพื่อผูเรียนไดรับประสบการณ
ตรงจากแหลงเรียนรูภายนอก
4. เพื่อใหหองสมุดโรงเรียนเปน
แหลงศึกษาคนควาหาความรู และ
สงเสริมความสามารถในการอาน
ของนักเรียน และเปนแหลงใหครูใช
ประโยชนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
5. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรเห็น
ความสําคัญของหองสมุด
6. เพื่อสรรหาและสงเสริมผูเรียนที่มี
ความสามารถทางวิชาการ
7. เพื่อสรางจิตสํานึกใหผูเรียนและ
ผูปกครองที่สนใจเปนผูใฝรูและมีเจต
คติที่ดีตออาชีพและนําทักษะความรู
ไปใชในการดํารงชีพได
8. เพื่อพัฒนาทักษะการอานของ
ผูเรียนใหดีขึ้นเพื่อเปนพื้นฐานการ
เรียนในวิชาตาง ๆ สงเสริมการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เชิงคุณภาพ
1. ไดรับความรู สนุกสนาน
เพลิดเพลินมีประสบการณ
ตรงนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2. นักเรียนและบุคลากร เห็น
ความสําคัญของหองสมุด
3. ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถทางดานวิชาการ

2561

41,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
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28,000
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28,000 ๑. ผูเรียนไดเปดโลกทัศน

ทางการศึกษา และอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงไว
๒. ใหผูเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน
ความเจริญ
กาวหนาทางดานเทคโนโลยี
และการจัดการศึกษา
3. หองสมุดโรงเรียนเปน
แหลงศึกษาคนควาหา
ความรู และสงเสริม
ความสามารถในการอาน
ของนักเรียน และเปนแหลง
ใหครูใชประโยชนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
4. นักเรียนและบุคลากร ห็
นความสําคัญของหองสมุด
5. ผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพและความ
ถนัดทางดานวิชาการและ
สรางชื่อเสียงกับโรงเรียน
6. ผูเรียนและผูปกครอง
กลุมสนใจสามารถนําความรู
ไปประกอบอาชีพเสริมรายได
7. ผูเรียนทุกคนของ
โรงเรียนตองเปนผูอานออก
เขียนได ตามความสามารถ
ใน แตละระดับชั้น อันจะ
สงผลใหมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 สงเสริมการอานและพัฒนา
ทักษะการเรียนภาษาไทย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญของการอาน มีนิสัย
รักการอาน
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
พัฒนาทักษะภาษาไทยเต็มตาม
ศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
– 6 ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอาน มีนิสัยรักการอาน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยตาม ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร

23 เรียนรูกิจกรรมวันสุนทรภูและ
วันภาษาไทยแหงชาติ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาไทยซึ่ง
เปนภาษาประจําชาติ
2. เพื่อใหนักเรียนภูมิใจใน
เอกลักษณดานภาษาไทย
3. เพื่อใหนักเรียนแสดง
ความสามารถในดานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสุนทรภูและวัน
ภาษาไทยแหงชาติ

นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6
ตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาษาไทยและเขารวมกิจกรรม
นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการ
รวมอนุรักษเอกลักษณทาง
ภาษาไทย

2561

10,000

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
10,000

-
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20,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 1. นักเรียนตระหนักถึง โรงเรียนเทศบาล 5
ความสําคัญของการอาน
มีนิสัยรักการอาน
2. นักเรียนมีทักษะการ
เรียนภาษาไทยเต็มตาม
ศักยภาพ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยสูงขึ้น
20,000 1. นักเรียนตระหนักถึง โรงเรียนเทศบาล 5
ความสําคัญของ
ภาษาไทยซึ่งเปนภาษา
ประจําชาติ
2. นักเรียนภูมิใจใน
เอกลักษณดาน
ภาษาไทย
3. นักเรียนไดแสดง
ความสามารถในดาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สุนทรภูและวัน
ภาษาไทยแหงชาติ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 สงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
วันภาษาไทย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนคนควา
หาความรูไดดวยตนเองตาม
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
๒. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนนิยม
ไทยแสดงศักยภาพดาน
ภาษาไทย เห็นคุณคาความเปน
ไทย
๓. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนกลา
แสดงออก และมีความภูมิใจ

เชิงปริมาณ
ผูเรียนระดับประถมศึกษารอยละ
๙๕ เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
๑. รอยละของผูเรียนมีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยางหลากหลายโดยเนน
ผูเรียน คนควาหาความรูดวย
ตนเอง
๒. รอยละของผูเรียนมีความพึง
พอใจและกลาแสดงออกดวย
ความภาคภูมิใจ

25 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในระดับ
ประถมศึกษา (ป.๖)
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ความรูและความสามารถในการ
เรียน
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ใน 4 กลุม
สาระการเรียนรูหลัก

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ของนักเรียนชั้น ป.
๖
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับการพัฒนาความรู
และความสามารถในการเรียน
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นใน 4 กลุมสาระการเรียนรู
หลัก

26 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓)
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาความรูและความสามารถ
ในการเรียน
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 4 กลุม
สาระหลัก

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ของนักเรียนชั้น ม.
๓
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับการพัฒนาความรู
และความสามารถในการเรียน
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นใน 4 กลุมสาระหลัก

2561

10,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
10,000

10,000

10,000

-

100,000

100,000

100,000

-

150,000

150,000

150,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 ๑. ผูเรียนคนควาหา
โรงเรียนเทศบาล 6
ความรูไดดวยตนเอง
ตามกิจกรรมการเรียนรู
ที่หลากหลาย
๒. ผูเรียนนิยมไทย
แสดงศักยภาพดาน
ภาษาไทย เห็นคุณคา
ความเปนไทย
๓. ผูเรียนกลา
แสดงออกและมีความ
ภาคภูมิใจ
-

1. นักเรียนไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 1
พัฒนาความรูและ
ความสามารถในการ
เรียน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นใน
4 กลุมสาระการเรียนรู
หลัก

150,000 1. นักเรียนไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 1
พัฒนาความรูและ
ความสามารถในการ
เรียน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นใน 4
กลุมสาระหลัก

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

27 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ความรูและความสามารถในการ
เรียน
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ใน 5 กลุม
สาระการเรียนรูหลัก

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ของนักเรียนชั้น
ม.๖
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับการพัฒนา
ความรูและความสามารถในการ
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นใน 5 กลุมสาระการ
เรียนรูหลัก

28 สอนซอมเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ระดับชั้นป.6 (Onet)
(เงินรายไดสถานศึกษา)

- เพื่อใหนักเรียนระดับชั้น ป.6
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ตามที่ตนถนัดของแตละสาระ
วิชา
- เพื่อซอมนักเรียนที่เรียนออน
และเสริมนักเรียนที่เรียนเกงให
มีความรูความสามารถที่ตนเอง
สามารถพัฒนาได

เชิงปริมาณ
นักเรียนสายชั้น ป.6 ของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
หาดใหญ) จํานวน 234 คน
เชิงคุณภาพ
- การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
เปนไปอยางมีคุณภาพ
- การวัดผลสัมฤทธิ์ (O-net)
ของนักเรียนดีขึ้น

-

29 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความ
พรอมในการศึกษาตอ

เชิงปริมาณ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
และ ๖
เชิงคุณภาพ
กระตุนใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียน

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

100,000

133

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000

100,000

100,000 1. นักเรียนไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 1
พัฒนาความรูและ
ความสามารถในการ
เรียน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นใน
5 กลุมสาระการเรียนรู
หลัก

-

130,000

130,000

130,000 - นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2
ไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตามที่ตนถนัด
ของแตละสาระวิชา
- นักเรียนไดเรียนซอม/
เสริมความรู
ความสามารถที่ตนเอง
สามารถพัฒนาได

-

120,000

120,000

120,000 ผูเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3
ปที่ ๖ มีความพรอมใน
การศึกษาตอ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

30 พัฒนาทักษะและอัจฉริยภาพ
ดานวิชาการ
- กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน
อนุบาล ๑ และ ป.๑
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ความเปนเลิศทางวิชาการ
- กิจกรรมนิเทศภายใน
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อปรับการอยูรวมกันใน
สังคม และสามารถพัฒนา
กลามมือ
๒. เพื่อใหนักเรียน สามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ใหม และเรียนรูวิธีการเรียน
อยางถูกตอง
3. เพื่อสรรหาและสงเสริม
ผูเรียนที่มีความ สามารถทาง
วิชาการ
4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหผูเรียน
และผูปกครองที่สนใจเปนผูใฝรู
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพและ
นําทักษะความรูไปใชในการ
ดํารงชีพได
5. เพื่อพัฒนาและสงเสริมงาน
วิชาการ
6. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูนําไปสูการปฏิบัติจริง
7. เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน
สื่อ นวัตกรรม นําไปใชในการ
จัดการเรียนรู
8. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ
9. เพื่อเตรียมความพรอม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ในการเขารวมทดสอบความรู
พื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ให
มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
่
่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑
และนักเรียนชั้น ป.๑
2. ผูเรียน จํานวน ๑๔๐ คน
3. ครูทุกคน
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
๖ จํานวน ๑๒๓ คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและครูไดแสดงผล
งานที่มีคุณภาพใหบุคคลที่
เกี่ยวของทราบ
2. ไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถทางดานวิชาการ
3. ครูจํานวน ๖๑ คนไดรับการ
นิเทศการสอน
4. ครูสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรูไดอยางมี ประสิทธิภาพ
5. ผูเรียนไดรับการเตรียม
ความพรอมและสามารถเขารับ
การทดสอบใหมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

2561

240,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
290,000

420,000

420,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

420,000 ๑. ปรับการอยูรวมกันใน

สังคม และสามารถพัฒนา
กลามมือ
๒. นักเรียนสามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมใหม
และเรียนรูวิธีการเรียน
อยางถูกตอง
3. บุคคลภายนอกได
รับทราบความกาวหนาทาง
วิชาการของโรงเรียน
4. ครูและผูเรียนไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
5. ครูผูสอนมีแผนการ
จัดการเรียนรูที่นําไปใชใน
การสอนไดจริง
6. ผูสอนพัฒนา
กระบวนการดานเทคนิค
การสอน สื่อ นวัตกรรม
ตลอดจนสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรู
7. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ มีความ
พรอมในการทดสอบ
ความรูพื้นฐานระดับชาติมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
8. นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดาน
วิชาการไดรับการสงเสริม
9. ผูเรียนมีความรูพื้นฐาน
ในการศึกษาตอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนาคะแนนผลการ
ทดสอบ O-Net ใหสูงขึ้น
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาของแตละ
วิชาและเกิดทักษะในการทํา
แบบทดสอบที่หลากหลาย

รอยละ 60 ของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน
ผลการสอบ O-Net อยูใน
เกณฑดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

32 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น ป.1 – 6
(เงินรายไดสถานศึกษา)

รอยละ 70 ของนักเรียนชั้น
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สาระการเรียนรูใหสูงขึ้น
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถและมีความพรอม
เขารับการทดสอบทุกระดับชั้น

33 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะพื้นฐานการเรียนรูของ
ผูเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อปรับความรูพื้นฐานทาง
วิชาการของนักเรียน
๒. เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
นักเรียนที่เขาเรียนใหม
๓. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑
จํานวน ๑๖๐ คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน
๑๓๐ คน รวมทั้งหมด ๒๙๐ คน
ไดเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีทักษะความรูและ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียน
๒. นักเรียนไดปรับพื้นฐาน
เตรียมความพรอมในการเรียน
การสอน
๓. นักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

-

2565

90,000 1. นักเรียนมีคะแนนผล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

60,000

90,000

90,000

80,000

50,000

50,000

โรงเรียนเทศบาล 5
50,000 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

6,000

5,000

โรงเรียนเทศบาล 6
5,000 ๑. ผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในวิชาการ
พื้นฐาน
๒. ผูเรียนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมและ
พรอมศึกษา
๓. ผูเรียนไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน

-

135

ผลที่คาดวาจะไดรับ
การสอบ O-Net สูงขึ้น
2. นักเรียนมีความรูความ
เขาใจในเนื้อหาแตละวิชา
และเกิดทักษะการทํา
แบบทดสอบที่หลากหลาย

โรงเรียนเทศบาล 5

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 สงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามความถนัด
2. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
กระบวนการทักษะดานการคิด
เปน ทําเปนและแกปญหาเปน
3. เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการ
ฝกทักษะในดานตาง ๆ ตามที่
ตนถนัด

เชิงปริมาณ
มีนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ทําใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจในการพัฒนาทักษะดาน
ตางๆดีขึ้น
- นักเรียนมีความมั่นใจในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง
เต็มความสามารถ

35 เสริมปญญาทักษะการรูคิด
Walk Rally
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อสงเสริมทักษะการคิดผาน เชิงปริมาณ
กระบวนการบูรณาการการสอน นักเรียนระดับอนุบาล ๑ - ๓
จํานวน ๑๘๕ คนไดเรียนรูแบบ
บูรณาการ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะตาม
ศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพ

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

5,000

10,000

136

150,000

150,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

150,000 1. นักเรียนไดพัฒนา
โรงเรียนเทศบาล 2
ตนเองตามความถนัด
2. นักเรียนไดเรียนรู
กระบวนการทักษะดาน
การคิดเปน ทําเปนและ
แกปญหาเปน
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอการฝกทักษะในดาน
ตาง ๆ ตามที่ตนถนัด
10,000 ผูเรียนเกิดทักษะการคิด โรงเรียนเทศบาล 3
สามารถเชื่อมโยงในการ
เรียนรูสูชีวิตจริงได

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

36 พัฒนาทักษะวิชาการปฐมวัย
- กิจกรรมเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่น
- กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
- นิทรรศการปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงและพัฒนา
ทักษะทั้ง ๔ ดานที่เหมาะสมกับ
วัย
๒. เพื่อใหเด็กมีความรักใน
ทองถิ่นและเชิดชูเอกลักษณใน
ความเปนไทย
๓. เพื่อสงเสริมความสามารถ
และความถนัดของเด็กปฐมวัย
๔. เพื่อใหเด็กเกิดความภูมิใจใน
ผลงานและแสดงความกาวหนา
ในพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็ก
๕. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางเด็ก ครู และผูปกครอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
เด็กปฐมวัย เขารวมโครงการฯ
รอยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
๑. เด็กไดรับประสบการณตรง
และพัฒนาทักษะทั้ง ๔ ดานที่
เหมาะสมกับวัย
๒. เด็กมีความรักในทองถิ่นและ
เชิดชูเอกลักษณในความเปนไทย
๓. สงเสริมความสามารถและ
ความถนัดของเด็กปฐมวัย
๔. เด็กเกิดความภูมิใจในผลงาน
และแสดงความ กาวหนาใน
พัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็ก
๕. สรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางเด็ก ครู และผูปกครอง

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

137

70,000

70,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

70,000 ๑. เด็กไดรับ
โรงเรียนเทศบาล 6
ประสบการณตรงและ
พัฒนาทักษะทั้ง ๔ ดาน
ที่เหมาะสมกับวัย
๒. เด็กมีความรักใน
ทองถิ่นและเชิดชู
เอกลักษณในความเปน
ไทย
๓. สงเสริม
ความสามารถและ
ความถนัดของเด็ก
ปฐมวัย
๔. เด็กเกิดความภูมิใจ
ในผลงานและแสดง
ความกาวหนาใน
พัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก
๕. สรางความสัมพันธที่
ดีระหวางเด็ก ครู และ
ผูปกครอง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 สงเสริมทักษะและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน
๒. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
ทักษะพื้นฐานในการออกกําลัง
กาย
๓. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีความ
มั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม

เชิงปริมาณ
- เด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๖
(อนุบาลในฝน)ทุกคนไดมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดีในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
เชิงคุณภาพ
- เด็กปฐมวัยรอยละ 90 มี
สุขภาพรางกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดีในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
- เด็กปฐมวัยรอยละ 90 มี
ทักษะพื้นฐานในการออกกําลัง
กาย
- เด็กปฐมวัยรอยละ 90 มี
ความมั่นใจกลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม

38 สงเสริมทักษะนักเรียนปฐมวัย
- กิจกรรมนิทานเพื่อนอง
- กิจกรรม ๑ คํา ๓ ภาษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะ เชิงปริมาณ
ทางดานภาษา และการสื่อสาร ๑. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๗๕
๒. เพื่อใหผูเรียนมัทักษะในการ เขารวมกิจกรรม
๒. ผูดูแลเด็กรอยละ ๑๐๐ เขา
ฟง พูด และการสื่อสาร
รวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีนิสัยรักการอานหนังสือ

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

20,000
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30,000

10,000

10,000

30,000

30,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 ๑. เด็กปฐมวัยมี
โรงเรียนเทศบาล 6
สุขภาพรางกายแข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดีในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
๒. เด็กปฐมวัยใหมี
ทักษะพื้นฐานในการ
ออกกําลังกาย
๓. เด็กปฐมวัยมีความ
มั่นใจในการกลา
แสดงออกอยางเหมาะสม

30,000 ๑. ผูเรียนมีนิสัยรักการ ศพด.มัสยิดหมัดยา
เมาะมุสลิม
อานหนังสือ
๒. ผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะทางดานภาษา
๓. มีหนังสือนิทานและ
บรรยากาศที่เหมาะสม
ในการอาน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

39 นิทรรศการวิชาการ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดแสดงออก ซึ่งความสามารถ
ในดานวิชาการ จากกลุมสาระ
การเรียนรู
2. เพื่อใหนักเรียนและคณะครู
ในโรงเรียนไดแสดงผลงานทาง
วิชาการ ในรอบปการศึกษา
3. เพื่อใหนักเรียนและครู เกิด
ความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ของและเกิดการพัฒนางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนํา
ผลงานมาเผยแพรแกชุมชน

40 จัดนิทรรศการการจัดการศึกษา 1. เพื่อสรางความภาคภูมิใจแก
นักเรียน
ปฐมวัย
2. เพือ่ กอใหเกิดความ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ภาคภูมิใจแกผูปกครองที่มีตอ
นักเรียนและโรงเรียน
3. เพื่อประชาสัมพันธการเรียน
การสอนสูชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนและคณะครูทุกคน
เขารวมกิจกรรมของโครงการคิด
เปนรอยละ 100
2. ผูปกครองคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูเกี่ยวของรวม
ชมนิทรรศการ คิดเปน
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ
และมีทักษะในเชิงวิชาการและ
ในการดํารงชีวิต
2. นักเรียนและคณะครู
มีความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
3. ผูปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูเกี่ยวของชื่นชมผลงาน
และมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3
จํานวน 120 คน
เชิงคุณภาพ
เกิดความภาคภูมิใจแกนักเรียน
ผูปกครองทั้งไดเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการระดับชั้นอนุบาลสู
ชุมชน

2561

20,000

20,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
30,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000 1. นักเรียนไดแสดงออก โรงเรียนเทศบาล 2
ซึ่งความสามารถใน
ดานวิชาการผาน
กิจกรรมจากกลุมสาระ
การเรียนรู
2. นักเรียนและคณะครู
ในโรงเรียนไดแสดงผล
งานทางวิชาการในรอบ
ปการศึกษา
3. นักเรียนและครู เกิด
ความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของและ
เกิดการพัฒนางานอยาง
มีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนไดเผยแพร
ผลงานแกชุมชน

โรงเรียนเทศบาล 2
20,000 1. นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจตอผลงาน
ตนเอง
2. ผูปกครองมีความ
ภาคภูมิใจตอนักเรียน
และโรงเรียน
3. โรงเรียนได
ประชาสัมพันธการเรียน
การสอนสูชุมชน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

41 นิทรรศการภายในโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๒. เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรู
ของนักเรียน
๓. เพื่อเผยแพรนวัตกรรมสื่อ
การสอนของครู

เชิงปริมาณ
ผูเรียนระดับปฐมวัยมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน
๑,๒๖๔ คนเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดแสดงผลงานที่มี
คุณภาพใหบุคคลที่เกี่ยวของ
ทราบ

42 นิทรรศการเพื่อการเรียนรู
- กิจกรรมนิทรรศการปฐมวัย
- กิจกรรมเปดบานวิชาการ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อประชาสัมพันธผลงาน
ทางวิชาการ
๒. เพื่อสงเสริมใหครูและมี
ความกระตือรือรนพัฒนาตนเอง
ไดตามศักยภาพ

เชิงปริมาณ
นักเรียนและครู
เชิงคุณภาพ
นักเรียนและครูไดแสดงผลงาน
ที่มีคุณภาพใหบุคคลที่เกี่ยวของ
ทราบ

43 นิทรรศการการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการ ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 –
3 ไดแสดงผลงานวิชาการและ
พัฒนาตนเองอยางเหมาะสม
ผลงานอยางเต็มศักยภาพ
อยางตอเนื่องตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยสอดคลอง
กับความตองการของผูปกครอง
และชุมชน
2. เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย

2561

30,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

45,000

50,000

50,000

65,000

75,000

75,000

75,000

75,000 ๑. บุคคลภายนอกได โรงเรียนเทศบาล 4
รับทราบความกาวหนา
ทางวิชาการของโรงเรียน
๒. ครูและผูเรียนได
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง

40,000

40,000

40,000

40,000

โรงเรียนเทศบาล 5
40,000 1. เด็กปฐมวัยไดรับ
การพัฒนาทุกดาน
เหมาะสมกับวัยอยาง
ตอเนื่องตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
สอดคลอง กับความ
ตองการของผูปกครอง
และชุมชน
2 ผูปกครอง ชุมชน
และผูมสี่วนเกี่ยวของ มี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
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50,000 ๑. ผูปกครอง ชุมชน
และผูที่เกี่ยวของทราบ
การจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา
๒. ผูเรียนมีทักษะดาน
การเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
๓. โรงเรียนมี
ความสัมพันธอันดีตอ
ชุมชน ผูปกครอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
44 จัดแสดงนิทรรศการและผลงาน ๑. เพื่อจัดนิทรรศการแสดง
ผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๖
การจัดการศึกษา
ความรูและผลงาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ความสามารถของนักเรียนทุก รอยละ ๙๕ เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
กลุมสาระการเรียนรู
๒. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมและ ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย

2561

23,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000

50,000

50,000

80,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

50,000 ๑. นักเรียนมีเวทีแสดง

ความรู ผลงานและ
ความสามารถ
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียน
๓. ผูเรียนมีความภาค
ภูมิใจตอรางวัลที่ไดรับ

ตอบสนองความสามารถพิเศษ
และความถนัดของผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพ
3. เพื่อเปนการยกยองเชิดชู
นักเรียนที่มีความประพฤติดี
และการเรียนดี

45 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ระดับประถมศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรูเรื่อง
การกระทํา 3 ระดับ (ดี ชั่ว
ปกติ) และมีความศรัทธา
เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเหตุผล
และคุณธรรมเชิงสัมพัทธ

เชิงปริมาณ
- นักเรียนไมนอยกวารอยละ
90 มีการพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรม (ดี ชั่ว ปกติ)
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี

-

141

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

1. นักเรียนมีคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 1
จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค
2. นักเรียนมีความรู
เรื่องการกระทํา 3
ระดับ (ดี ชั่ว ปกติ)
และมีความศรัทธา
เชื่อมั่นในการปฏิบัติตาม
เหตุผลและคุณธรรมเชิง
สัมพัทธ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ระดับมัธยมศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรูเรื่อง
การกระทํา 3 ระดับ (ดี ชั่ว
ปกติ) และมีความศรัทธา
เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเหตุผล
และคุณธรรมเชิงสัมพัทธ

เชิงปริมาณ
- นักเรียนไมนอยกวารอยละ
90 มีการพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรม (ดี ชั่ว ปกติ)
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี

47 สอบธรรมสนามหลวง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนเปนคนดีมี
ศีลธรรมที่ดีงาม เปนแบบอยาง
ที่ดีใหผูอื่น
2. เพื่อนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี มี
ความกตัญู เลื่อมใสในศาสนา
และปฏิบัติตนตามหลักคําสอน
ของศาสนาที่ตนเองนับถือ
3. เพื่อใหนักเรียนรูจักปรับตัว
ในการทํากิจกรรมหรืออยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุข
4. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
และการทํางาน

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6
เชิงคุณภาพ
นักเรียนเปนคนดีมีจริยธรรม
งดงาม สอดคลองกับคุณธรรม
8 ประการ

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

3,000
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150,000

100,000

100,000

3,000

3,000

3,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 1. นักเรียนมีคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 1
จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค
2. นักเรียนมีความรู
เรื่องการกระทํา 3
ระดับ (ดี ชั่ว ปกติ)
และมีความศรัทธา
เชื่อมั่นในการปฏิบัติตาม
เหตุผลและคุณธรรมเชิง
สัมพัทธ
3,000 1. นักเรียนเปนคนดีมี โรงเรียนเทศบาล 2
ศีลธรรมที่ดีงาม เปน
แบบอยางที่ดีใหผูอื่น
2. นักเรียนมีจิตสํานึกที่
ดี มีความกตัญู
เลื่อมใสในศาสนาและ
ปฏิบัติตนตามหลักคํา
สอนของศาสนาที่
ตนเองนับถือ
3. นักเรียนรูจักปรับตัว
ในการทํากิจกรรมหรือ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางมีความสุข
4. นักเรียนมีสมาธิใน
การเรียนและการทํางาน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

48 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ระดับปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนเปนคนดีมี
ศีลธรรมที่ดีงาม เปนแบบอยาง
ที่ดีใหผูอื่น
2. เพื่อนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี มี
ความกตัญู เลื่อมใสในศาสนา
และปฏิบัติตนตามหลักคําสอน
ของศาสนาที่ตนเองนับถือ
3. เพื่อใหนักเรียนรูจักปรับตัว
ในการทํากิจกรรมหรืออยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุข
4. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
และการทํางาน

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3
เชิงคุณภาพ
นักเรียนเปนคนดีมีจริยธรรม
งดงาม สอดคลองกับคุณธรรม
8 ประการ

49 พัฒนาคุณลักษณะผูเรียน และ
สงเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
- กิจกรรมเด็กดีมีวินัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัยในตนเอง และปฏิบัติตาม
กฎของโรงเรียน
๒. เพื่อการสรางคานิยมที่พึง
ประสงค

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎของโรงเรียนและ
คานิยมที่พึงประสงค

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

86,000
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119,000

10,000

10,000

99,530

99,530

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. นักเรียนเปนคนดีมี โรงเรียนเทศบาล 2
ศีลธรรมที่ดีงาม เปน
แบบอยางที่ดีใหผูอื่น
2. นักเรียนมีจิตสํานึกที่
ดี มีความกตัญู
เลื่อมใสในศาสนาและ
ปฏิบัติตนตามหลักคํา
สอนของศาสนาที่
ตนเองนับถือ
3. นักเรียนรูจักปรับตัว
ในการทํากิจกรรมหรือ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางมีความสุข
4. นักเรียนมีสมาธิใน
99,530 ๑. นักเรียนมีระเบียบ โรงเรียนเทศบาล 4
วินัยในตนเอง และ
ปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียน
๒. การสรางคานิยมที่
พึงประสงค

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- กิจกรรมหวงใยไปถึงบาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสํารวจนักเรียนที่มี
ปญหาตองดูแลชวยเหลือใน
ดานตางๆ
๒. เพื่อแกปญหานักเรียนที่มี
ปญหาจากผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝาย
๓. เพื่อประสานความรวมมือผู
มีสวนเกี่ยวของและเจาหนาที่
อนามัยโรงเรียน
๔. เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนว
เยี่ยมบานและจัดหาทุน
สนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลน
๕. เพื่อลดปญหาตางๆของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนการ
สอนและใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่มีปญหาสูงขึ้น

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎของโรงเรียนและ
คานิยมที่พึงประสงค

- กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา
๒. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จและ
เกิดทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาเกิด
ความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
และเกิดทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

๑. นักเรียนไดรับบริการ
ใหคําปรึกษาและไดรับ
ความชวยเหลืออยาง
ทั่วถึง
๒. ทุกฝายที่มีสวน
เกี่ยวของใหการ
สนับสนุนอยางเต็มที่
๓. นักเรียนที่มีปญหา
ทางการเงินแตมีความ
ประพฤติดีจะไดรับ
ทุนการศึกษา
๔. นักเรียนที่มีปญหา
จะมีปริมาณลดนอยลง
๕. ภาพรวมนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาดีขึ้น

๑. การสริมสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับ
นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา
๒. นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จและเกิด
ทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน

144

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

- กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย ๑. เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
ในโรงเรียน
หลักของรัฐบาลในการ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ดําเนินการพัฒนาการศึกษา
๒. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนใหมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง
๓. เพื่อฝกลักษณะนิสัยที่ดีของ
การอยูรวมในสังคม เชน การ
เสียสละ การยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
๔. รูจักการทํางานรวมกันอยาง
มีระบบ โดยรูจักบทบาทและ
หนาที่ของตนเองมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
๕. เพื่อสงเสริมความสัมพันธอัน
ดีระหวางนักเรียน โรงเรียนและ
ชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนไดเรียนรูและ
ปฏิบัติตนไดถูกตองและอยู
รวมกันในสังคมโรงเรียนได
อยางมีความสุข

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561

145

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

๑. นักเรียนใหความ
สนใจและสามารถรวม
โครงการสภานักเรียน
ดานกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยไดถูกตอง
๒. นักเรียนเปนสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว/
ชุมชน/สังคมและปฏิบัติ
ตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
๓. นักเรียนสามารถนํา
ความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- กิจกรรมอบรมวินัยจราจร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนแกนนํามี
ความรูดานการใชถนน
สาธารณะรวมกันอยางปลอดภัย
๒. เพื่อใหนักเรียนแกนนําไดรับ
ความรูดานการใชถนนสาธารณ
รวมกันปลอดภัย สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวันได
และสามารถอธิบายใหนักเรียน
ปฏิบัติตามกฎจราจรได
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจดานการใชถนน เพื่อลด
อุบัติเหตุบนทองถนน

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎของโรงเรียนและ
คานิยมที่พึงประสงค

- กิจกรรมแขงขันกีฬาอนุบาล
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง รักการออกกําลังกาย
๒. เพื่อใหนักเรียนฝกความเปน
ระเบียบวินัยปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงเปนผูนําและผูตามที่ดีได
๓. เพื่อใหนักเรียนกลา
แสดงออกตามความเหมาะสม
ไปตามวัย

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง ๔
ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม
สติปญญา ไดผลรอยละ ๘๐

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

๑. นักเรียนใหความ
สนใจและสามารถรวม
โครงการสภานักเรียน
ดานกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยไดถูกตอง
๒. นักเรียนเปนสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว/
ชุมชน/สังคมและปฏิบัติ
ตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
๓. นักเรียนสามารถนํา
ความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได
๑. นักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง รักการออก
กําลังกาย
๒. นักเรียนไดฝกความ
เปนระเบียบวินัยปฏิบัติ
ตนตามขอตกลงและ
เปนผูนําและผูตามที่ดีได
๓. นักเรียนกลา
แสดงออกตามความ
เหมาะสมกับวัย
๔. นักเรียนรูจักการ
สังเกตการประสาน
สัมพันธของกลามเนื้อ
ไดรับการพัฒนา

146

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

- กิจกรรมครูเดือนละรอย เด็ก
นอยวันละบาท
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการ
ออมทรัพยอยางสม่ําเสมอ
๒. เพื่อฝกฝนใหนักเรียนรู
หลักการบริหารและการบริการ
ที่ถูกตอง
๓. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก
การทํางานรวมกับผูอื่น
๔. เพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัย
ดานความรับผิดชอบใหกับ
นักเรียน
๕. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรูจักใช
เวลาในการทํากิจกรรมที่
กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนที่เปนเจาหนาที่ได
ฝกฝนหลักการบริหารและการ
บริการ ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
๒. นักเรียนและครูมีการออม
ทรัพยสม่ําเสมอ

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

๑. นักเรียนรูจักการ
ออมทรัพย
๒. นักเรียนไดเรียนรู
หลักการบริหารและ
การบริการที่ถูกตอง
๓. นักเรียนรูจักการ
ทํางาน รวมกับผูอื่น
๔. การสรางลักษณะ
นิสัยดานความ
รับผิดชอบใหกับนักเรียน
๕. นักเรียนรูจักใชเวลา
ในการทํากิจกรรมที่
กอใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- กิจกรรมสงเสริมสุขลักษณะ
ผูเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูเรื่อง
สภาพแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ
๒. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะใน
การศึกษาขอมูลปจจัยทุกดานที่
มีผลตอสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
๓. เพื่อใหนักเรียนรูจัก
หลีกเลี่ยง/ปองกัน/แกไขขั้น
พื้นฐานปจจัยทุกดานที่มีผลตอ
สุขภาพ
๔. เพื่อสงเสริมสุขภาพของ
นักเรียนใหไดมาตรฐาน

เชิงปริมาณ
นักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
๒. นักเรียนมีน้ําหนัก/สวนสูง
ตามเกณฑมาตรฐาน
๓. นักเรียนมีความรูพื้นฐาน
ดานการปองกัน/หลีกเลี่ยงให
หางไกลจากสิ่งเสพติดใหโทษ
๔. นักเรียนสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและให
ความรวมมือดานการรวมจัด
สุขภาพและใหความรวมมือ
ดานการรวมจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนเพื่อสงเสริมสุขภาพ

- กิจกรรมนิทรรศการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
- วันแม
- วันพอ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินี
- วันไหวครู
- วันสงทายปเกาตอนรับปใหม
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๒. เพื่อใหนักเรียนรูจักบุญคุณ
บิดา-มารดา
๓. เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส
กระทําความดีตอบแทน
พระคุณบิดา-มารดา
๔. เพื่ออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมไทย

เชิงปริมาณ
ครู นักเรียน บุคลากร และ
ผูปกครองเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการไดรับความรู
และเขาใจแนวคิดประเพณี
วัฒนธรรมความกตัญูกตเวทีที่
มีตอพอแมไดรอยละ ๙๐

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

๑. นักเรียนสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองขั้น
พื้นฐาน
๒. นักเรียนสามารถรวม
กิจกรรมตามที่ครู
กําหนดได
๓. นักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรงได
มาตรฐาน
๔. นักเรียนสามารถ
แยกขอมูลเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพ และขอ
ควรปฏิบัติเพื่อสงเสริม
สุขภาพ

๑. นักเรียนมีความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
๒. นักเรียนมีความ
กตัญูตอผูมีพระคุณ
๓. นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม
๔. นักเรียนอนุรักษ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

- กิจกรรมอบรมคัดแยกขยะ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. เพื่อสรางวินัยในการทิ้งขยะ
ใหกับนักเรียน
๒. เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
จัดการขยะและการรักษา
สิ่งแวดลอม
๓. เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การคัดแยกขยะ

เชิงปริมาณ
ครู นักเรียน บุคลากร และ
ผูปกครองเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการไดรับความรู
และเขาใจในการคัดแยกขยะ

50 เด็กดีศรีคลองเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัยในตนเอง และปฏิบัติตาม
กฎของโรงเรียน
๒. เพื่อการสรางคานิยมที่พึง
ประสงค

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎของโรงเรียนและ
คานิยมที่พึงประสงค

25,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ๑. นักเรียนมีระเบียบวินัย โรงเรียนเทศบาล 4

51 พัฒนาคุณธรรม เสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงค
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามที่สถานศึกษา
กําหนด
2. เพื่อสรางจิตสํานึกให
นักเรียนมีเปนคนดีของสังคม
และประเทศชาติ

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับการ
อบรมคุณธรรม เปนคนดีมี
คุณธรรมและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามที่สถานศึกษา
กําหนด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 1. นักเรียนมีคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 5
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่
สถานศึกษากําหนด
2. นักเรียนมีจิตสํานึก
เปนคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติ
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นักเรียนไดมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมคัดแยก
ขยะใหถูกวิธี เพื่อรักษา
สิ่งแวดลอม

ในตนเอง และปฏิบัติตาม
กฎของโรงเรียน
๒. การสรางคานิยมที่พึง
ประสงค

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

52 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ 1. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีวินัย
คานิยมที่พึงประสงคของผูเรียน มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความ
ซื่อสัตยสุจริต
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความ
กตัญูกตเวที
๔. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อ แผ
เสียสละเพื่อสวนรวม และมีจิต
สาธารณะ
๕. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรู
คานิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิ
ปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความ
เปนไทย

เชิงปริมาณ
ผูเรียนระดับอนุบาล และ
ระดับประถมศึกษา รอยละ 90
เขารวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค รอยละ ๙๐

53 พัฒนาคุณธรรมปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
เด็กปฐมวัยเขารวมโครงการฯ
รอยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
๑. เด็กไดรับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม
๒. เด็กปฐมวัยนําความรูจาก
การปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการ
เรียนรูและสรางจิตสํานึกในการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีของโรงเรียน และ
ชุมชน

๑. เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม จริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย
๒. เพื่อใหเด็กปฐมวัยนําความรู
จากการปฏิบัติจริง พัฒนา
ทักษะการเรียนรูและสราง
จิตสํานึกในการประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของ
โรงเรียน และชุมชน

2561

50,000

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000

-
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42,000

45,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

45,000 ๑. ผูเรียนมีวินัย มีความ

รับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องตน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
2. ผูเรียนมีความซื่อสัตย
สุจริต
3. ผูเรียนมีความกตัญู
กตเวที
๔. ผูเรียนมีเมตตา กรุณา
เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ
เพื่อสวนรวม และมีจิต
สาธารณะ
๕. ผูเรียนรูคานิยมไทย
เห็นคุณคาในภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

10,000 ๑. เด็กปฐมวัยไดพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 6
คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมในเด็กปฐมวัย
๒. เด็กปฐมวัยนํา
ความรูจากการปฏิบัติ
จริง พัฒนาทักษะการ
เรียนรูและสราง
จิตสํานึกในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีของ
โรงเรียนและชุมชน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

54 คายมหัศจรรยสานฝนสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนที่เขาคายมี
ความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนไดอยางเหมาะสมกับ
ระดับชั้น
2. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ดานการฟง พูด อานและเขียน
เพิ่มขึ้น
3. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4, 5 และ 6 โรงเรียน
เทศบาล ๒ (บานหาดใหญ)
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จํานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพิ่มขึ้น

55 English and Chinese for
Today to student
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะ
ดานการฟง พูด อาน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
3. เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น
4. เพื่อใหนักเรียนกลาคิด กลา
ทําและกลาแสดงออกในทางที่ดี

เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒
(บานหาดใหญ) ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน
1,322 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม เกิด
ทักษะทางภาษา สามารถนํา
ความรู และประสบการณที่
ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

2561

40,000

3,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
40,000

20,000

20,000

3,000

5,000

5,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 1. นักเรียนที่เขาคายมี โรงเรียนเทศบาล 2
ความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนไดอยาง
เหมาะสมกับระดับชั้น
2. นักเรียนมีทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนดานการฟง พูด
อานและเขียนเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน
5,000 1. นักเรียนไดรับความรู โรงเรียนเทศบาล 2
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
2. นักเรียนเกิดทักษะ
ดานการฟง พูด อาน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน
3. นักเรียนมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่น
4. นักเรียนกลาคิด กลา
ทําและกลาแสดงออก
ในทางที่ดี

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

56 เปดประตูสูการเรียนรู ภาษา
และวัฒนธรรม
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสงเสริมและเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรู
ภาษาตางประเทศผาน
วัฒนธรรมทางภาษา และ
กิจกรรมตางๆในบรรยากาศที่
สนุกสนานนอกหองเรียน
๒. เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชไดเหมาะสม
ตามสถานการณ
๓. เพื่อเสริมสรางความมั่นใจ
กลาแสดงออก และมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น

เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ)
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนไดเรียนรู
ภาษาตางประเทศผานทาง
ความหลากหลายของวัฒนธรรม
พรอมทั้งทํากิจกรรมตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับภาษาตางประเทศ และ
นําไปประยุกตใชไดเหมาะสม
ตามสถานการณ
๒. ผูเรียนมีความมั่นใจ กลา
แสดงออก และมีสัมพันธภาพที่
ดีกับผูอื่น

57 Chinese Camp “คายสงเสริม
ทักษะการเรียนรูภาษาและ
วัฒนธรรมจีน”
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนได
ฝกฝนทักษะภาษาจีนตาม
อัจฉริยะภาพและความสนใจ
ของตนเอง
๒. เพื่อในนักเรียนไดรับ
ประสบการณจากคายเพื่อ
เสริมสรางแรงจูงใจในการเรียน
การสอนภาษาจีนในโรงเรียน
เพื่อสงเสริมบรรยากาศความ
รวมมือในการทํางานเชิงวิชาการ

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมปที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐๐
คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดฝกฝนทักษะภาษาจีน
เพิ่มขึ้นสงเสริมอัจฉริยะภาพ
ทางภาษาของนักเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ
เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

2561

15,000

35,000

152

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
15,000

15,000

15,000

35,000

35,000

35,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,000 ๑. ผูเรียนไดเรียนรู
โรงเรียนเทศบาล 3
ภาษาตางประเทศใน
บรรยากาศที่สนุกสนาน
นอกหองเรียน
๒. ผูเรียนนําความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชได
เหมาะสมตาม
สถานการณ
๓. ผูเรียนมีความมั่นใจ
กลาแสดงออก และมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น

35,000 ๑. นักเรียนไดรับ
ประสบการณเพิ่มขึ้น
๒. นักเรียนมีทัศนะคติ
ที่ดีตอภาษาจีน

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

58 สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนดานภาษาอังกฤษ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อฝกทักษะดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษแกนักเรียน
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความ
สามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนภาษาอังกฤษ

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔๖ จํานวน ๓๔๑ คน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพการใชภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
๔-๖ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

59 พัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรู
- กิจกรรม Morning TalK
- กิจกรรมภาษาจีนวันละคํา
- กิจกรรมคริสตมาสหรรษา
- กิจกรรมตรุษจีน ซินเหนียนหาว
- กิจกรรม English Camp
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนมีความ
ตระหนักในโอกาสที่ประเทศ
ไทยกาวสูประชาคมอาเซียน
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน
๓. เพื่อใหนักเรียนสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
ได

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนของโรงเรียน มี
ความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญในการกาวสู
ประชาคมอาเซียนและสามารถ
สื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน โดย
เรียนรูภาษาตางประเทศ

60 สงเสริมการเรียนรูดาน
ภาษาตางประเทศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช
– 6 เขารวมกิจกรรมจัด
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
อยางมีประสิทธิภาพและเขาใจ กิจกรรม ดังนี้
ถึงวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ 1. กิจกรรม Learning English
& Chinese
2. กิจกรรมวันคริสตมาส
3. กิจกรรมสุขสันตวันตรุษจีน

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

26,000

-
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

540,000

540,000

540,000 ๑. นักเรียนไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 4
ฝกทักษะดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
๒. นักเรียนมี
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

16,000

16,000

16,000

16,000 ๑. นักเรียนมีความ
ตระหนักในโอกาสที่
ประเทศไทยกาวสู
ประชาคมอาเซียน
๒. นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน
๓. นักเรียนสามารถใช
ภาษาตางประเทศใน
การสื่อสารได

โรงเรียนเทศบาล 4

20,000

40,000

40,000

40,000 นักเรียนไดรับการ
พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนสู
มาตรฐานสากล

โรงเรียนเทศบาล 5

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

61 จัดกิจกรรมการเรียนรูคาย
ภาษาสูอาเซียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ใหกับนักเรียน
2. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางใน
ประชาคมอาเซียน

เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนที่มีความสนใจ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายแผนการเรียน
คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี
เจตคติที่ดีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ และตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางใน
กลุมประเทศประชาคมอาเซียน

62 เปดโลกทัศนสูอาเซียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรค และกลาแสดงออกที่
เหมาะสมตามวัย
๒. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และไดรับ
ประสบการณตรงจากการจัด
กิจกรรม
๓. เพื่อสรางความสัมพันธ และ
ความสามัคคีในหมูคณะ
๔. เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับ
ไปประยุกตใชไดเหมาะสมตามวัย
๕. เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอ
การเรียนภาษาตางประเทศ

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
– มัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน
๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค
และกลาแสดงออกที่เหมาะสม
ตามวัยและเกิดเจตคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาตางประเทศ

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

150,000

-

-
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200,000

200,000

70,000

70,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000 1. นักเรียนมีทักษะการ โรงเรียนเทศบาล 1
สื่อสารภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
๓. นักเรียนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการใช
ภาษาอังกฤษเปน
ภาษากลางในประชาคม
อาเซียน

70,000 ๑. นักเรียนมีความคิด

สรางสรรค และกลา
แสดงออกในทางที่ถูกตอง
๒. นักเรียนเกิดทักษะดาน
การฟง พูด อาน และ
เขียน ภาษาอังกฤษได
เหมาะสมตามวัย
๓. นักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
๔. นักเรียนมีสวนรวม
และมีความสามารถใน
การทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

63 หองเรียนสีเขียว
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกใน
การใชพลังงานและรูวิธีการ
แกปญหาโลกรอนไดถูกวิธี
๒. เพื่อบริการแหลงเรียนรูแก
โรงเรียนเครือขาย
๓. เพื่อรณรงคการใชพลังงาน
อยางประหยัด

๑. ผูเรียนและบุคลากรไดรับ
ความรูเรื่องพลังงานจาก
หองเรียนสีเขียว
๒. โรงเรียนเครือขายใชบริการ
หองเรียนสีเขียว
๓. จัดกิจกรรมรวมกับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย

64 สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสรางความตระหนัก
ใหกับนักเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจและเกิดทักษะในการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ใหยั่งยืน
๓. เพื่อใหนักเรียนนําความรู
และประสบการณทีไดรับไปใช
ในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมที่เกิดประโยชนแก
ตนเองและสังคมได

เชิงปริมาณ
นักเรียนรอยละ 80 ตระหนัก
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มี
ความรูความเขาใจและเกิด
ทักษะในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนตระหนักในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม มีความรูความ
เขาใจและเกิดทักษะในการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

-

-
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-

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-

10,000

2565

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ครู นักการภารโรง
โรงเรียนเทศบาล 3
นักเรียน และผูปกครอง
มีจิตสํานึกและปฏิบัติ
ตนในการประหยัด
พลังงานไฟฟาทั้งใน
โรงเรียนและใน
ครอบครัวของตนเอง
โดยการใชไฟฟาอยาง
พอเพียง ชวยลดปญหา
ภาวะโลกรอน

10,000 1. นักเรียนตระหนักถึง โรงเรียนเทศบาล 5
ความสําคัญของการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
2. นักเรียนมีความรู
ความเขาใจและเกิด
ทักษะในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม
ใหยั่งยืน
๓. นักเรียนนําความรู
และประสบการณที
ไดรับไปใชในการ
อนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมที่เกิด
ประโยชนแกตนเองและ
สังคมได

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

65 จัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

เชิงปริมาณ
- รอยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับ ทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นและมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง

66 จัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

เชิงปริมาณ
- รอยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับ ทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นและมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง

67 จัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

เชิงปริมาณ
- รอยละ 100 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับ ทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นและมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

50,000

50,000

-

-

50,000

50,000

-

-

110,000

110,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

๑. นักเรียนไดรับทักษะ โรงเรียนเทศบาล 1
ประสบการณและ
ความรูที่แปลกใหมจาก
แหลงเรียนรูในทองถิ่น
2. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

-

๑. นักเรียนไดรับทักษะ โรงเรียนเทศบาล 1
ประสบการณและ
ความรูที่แปลกใหมจาก
แหลงเรียนรูในทองถิ่น
2. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

110,000 ๑. นักเรียนไดรับทักษะ โรงเรียนเทศบาล 1
ประสบการณและ
ความรูที่แปลกใหมจาก
แหลงเรียนรูในทองถิ่น
2. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

68 จัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับ ทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นและมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง

69 จัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับ ทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นและมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง

-

70 จัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

เชิงปริมาณ
- รอยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับ ทักษะ
ประสบการณและความรูที่
แปลกใหมจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นและมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

110,000

110,000

-

100,000

110,000

110,000 ๑. นักเรียนไดรับทักษะ โรงเรียนเทศบาล 1
ประสบการณและ
ความรูที่แปลกใหมจาก
แหลงเรียนรูในทองถิ่น
2. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

80,000

80,000

80,000 ๑. นักเรียนไดรับทักษะ โรงเรียนเทศบาล 1
ประสบการณและ
ความรูที่แปลกใหมจาก
แหลงเรียนรูในทองถิ่น
2. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

100,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

110,000 ๑. นักเรียนไดรับทักษะ โรงเรียนเทศบาล 1
ประสบการณและ
ความรูที่แปลกใหมจาก
แหลงเรียนรูในทองถิ่น
2. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

71 เปดโลกกวางใหหนูนอย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส
ศึกษาแหลงเรียนรูในทองถิ่น
2. เพื่อใหนักเรียนมีความสุข
และสนุกสนานในการเรียนรู
จากประสบการณตรง

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3
จํานวน 306 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงและนํา
ความรูที่ไดรับมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ

72 กบนอกกะลา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและ
ไดรับประสบการณตรงจากการ
ทัศนศึกษา
๒. เพื่อใหผูเรียนไดใช
กระบวนการกลุมที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและสมาชิก
ในกลุม
๓. เพื่อใหผูเรียนไดรับการ
ปลูกฝงคานิยมในการรักทองถิ่น
และรักชาติ
๔. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับประเทศอาเซียน

เชิงปริมาณ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ –
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดรับ
ประสบการณตรงจากการทัศน
ศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดเรียนรูประวัติศาสตร
ประเพณีวัฒนธรรมทั้งของไทย
และประเทศในกลุมอาเซียน

2561

20,000

100,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
20,000

30,000

30,000

80,000

70,000

70,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

30,000 1. นักเรียนไดมีโอกาส
ศึกษาแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น
2. นักเรียนมีความสุข
และสนุกสนานในการ
เรียนรูจาก
ประสบการณตรง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 2

70,000 ๑. ผูเรียนไดเรียนรูและ โรงเรียนเทศบาล 3
ไดรับประสบการณตรง
จากการทัศนศึกษา
๒. ผูเรียนไดใช
กระบวนการกลุมที่จะ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและสมาชิกในกลุม
๓. ผูเรียนไดรับการ
ปลูกฝงคานิยมในการ
รักทองถิ่นและรักชาติ
๔. ผูเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับประเทศอาเซียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

73 เยาวชนเรียนรูสูโลกกวาง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและ
ไดรับประสบการณตรงจากการ
ทัศนศึกษา
๒. เพื่อใหผูเรียนไดใช
กระบวนการกลุมที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและสมาชิก
ในกลุม
๓. เพื่อใหผูเรียนไดรับการ
ปลูกฝงคานิยมในการรักและ
หวงแหนวัฒนธรรมของทองถิ่น
และรักชาติ
๔. เพื่อใหผูเรียนไดฝกการเปน
ผูนําและผูตามที่ดี รูจักนํา
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

เชิงปริมาณ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
จํานวน ๘๐ คน ไดรับ
ประสบการณตรงจากการทัศน
ศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดรับประสบการณตรง
จากการทัศนศึกษา และ
นํามาใชพัฒนาศักยภาพทั้งใน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ

74 Trip มัคคุเทศก
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงจากแหลง
เรียนรูภายนอก
๒. เพื่อฝกวินัย ความรับผิดชอบ
และการอยูรวมกับผูอื่น

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับอนุบาล ๑-๓
จํานวน ๑๘๕ คนไดเรียนรู
ภายนอก
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนระดับอนุบาล
สามารถฝกทักษะในการเรียนรู
ภายนอก

2561

250,000

10,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
200,000

220,000

220,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

220,000 ๑. ผูเรียนไดเรียนรูและ

ไดรับประสบการณตรง
จากการทัศนศึกษา
๒. ผูเรียนไดใช
กระบวนการกลุมที่จะ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและสมาชิกในกลุม
๓. ผูเรียนไดรับการ
ปลูกฝงคานิยมในการรัก
ทองถิ่นและหวงแหน
วัฒนธรรมของชาติ
๔. ผูเรียนไดฝกการเปน
ผูนําและผูตามที่ดี รูจักนํา
ความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 3

10,000 ๑. ผูเรียนไดรับ
โรงเรียนเทศบาล 3
ประสบการณตรงจาก
แหลงเรียนรูภายนอก
๒. ผูเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัยและ
อยูรวมกับเพื่อนไดอยาง
มีความสุข

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

75 เปดโลกทัศนแหงการเรียนรู
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ และความรูที่
แปลกใหมใหกับผูเรียน
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีจิต
สาธารณะและมีความมุงมั่นใน
การพัฒนาตนเอง

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก
นักเรียนที่สรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียนและชวยเหลือกิจกรรม
ของโรงเรียน จํานวนไมนอยกวา
50 คน

76 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดไปทัศน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู ไดรับประสบการณจริงจาก
แบบบูรณาการ
การศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ
2. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
สภาพจริงจากแหลงเรียนรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย

77 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูระดับ
ปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจาก จัดทัศนศึกษาแหลงเรียนรูใน
ประสบการณตรงเกี่ยวกับบุคคล จังหวัดสงขลาแกนักเรียน
สถานที่ และสิ่งแวดลอมรอบตัว ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1-3
2. เพื่อเปดโลกทัศนและ
เพิ่มพูนประสบการณใหแก
นักเรียน
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
สามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน

2561

40,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
40,000

40,000

40,000

15,000

15,000

40,000

15,000

15,000

35,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 1. นักเรียนมีความรู
และประสบการณที่
แปลกใหม
2. นักเรียนมีความ
เสียสละชวยเหลืองาน
โรงเรียน และมีความ
มุงมั่นในการพัฒนา
ตนเองเพิ่มขึ้น

โรงเรียนเทศบาล 5

40,000

40,000 1. นักเรียนไดรับ
ประสบการณจริงจาก
การไปทัศนศึกษาใน
รูปแบบของการเรียนรู
แบบบูรณาการ
2. นักเรียนไดศึกษา
สภาพจริงจากแหลง
เรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นที่หลากหลาย

โรงเรียนเทศบาล 5

35,000

โรงเรียนเทศบาล 5
35,000 1. นักเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณตรง
เกี่ยวกับบุคคล สถานที่
และสิ่งแวดลอมรอบตัว
2. นักเรียนไดเปดโลก
ทัศนและเพิ่มพูน
ประสบการณ
3. นักเรียนสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

78 ทัศนศึกษาปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหเด็กไดรับประสบ
การณตรงจากแหลงเรียนรู
ภายนอก
2. เพื่อใหเด็กมีความสนุกสนาน
เกิดการเรียนรูจาก
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหเด็กเกิดการพัฒนา
ทักษะทั้ง ๔ ดาน
4. เพื่อใหเด็กไดทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่นได

เชิงปริมาณ
1. ผูเรียนระดับอนุบาลรอยละ
90 ไดเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาใหแกนักเรียน
2. เพื่อใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงเกิดการ
พัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน

79 สงเสริมการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่น
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส
ศึกษาแหลงเรียนรูสถานที่ตางๆ
ในทองถิ่น
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกกับ
การเรียนรูในแหลงเรียนรูอยางมี
ความสุข
๓. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
๔. เพื่อใหสถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติ เต็มศักยภาพ
๕. เพื่อใหสถานศึกษามีการ
สนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ – ๖ จํานวนทั้งหมด 621
คน ครู และเจาหนาที่จํานวน ๔5
คน ไดเขารวมโครงการ คิดเปน
รอยละ 100
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนเกิดทักษะทางความคิด
สรางสรรค และมีความสามารถ
พิเศษตามความถนัดไดเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนมีจิตสํานึกรักภูมิ
ปญญาทองถิ่น
3. นักเรียนไดฝกทักษะการเรียนรู
จากแหลงเรียนรูหรือสถานที่จริง

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

50,000
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80,000

25,000

25,000

80,000

80,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

25,000 1. นักเรียนไดรับ
โรงเรียนเทศบาล 6
ประสบการณตรงจาก
แหลงเรียนรูภายนอก
2. นักเรียนมีความ
สนุกสนานเกิดการ
เรียนรูจาก
สภาพแวดลอม
3. นักเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทั้ง ๔ ดาน
4. นักเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกับผูอื่น
80,000 ๑. นักเรียนไดมีโอกาส

ศึกษาแหลงเรียนรูสถานที่
ตาง ๆ ในทองถิ่น
๒. นักเรียนมีความสนุก
กับการเรียนรูในแหลง
เรียนรูอยางมีความสุข
๓. นักเรียนมีทักษะในการ
แสดงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
๔. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการ
บริการที่สงเสริมให
นักเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ
๕. สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

80 จัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี
ระดับประถมศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1 .เพื่อฝกระเบียบวินัย ความ
กลาหาญ อดทน และการรูจัก
ชวยเหลือตนเอง
2. เพื่อฝกการทํางานเปนทีม
รวมกับผูอื่นและสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดระดับชั้น
ประถมศึกษาประจําปการศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน มีระเบียบวินัย กลา
หาญ อดทน รูจักชวยเหลือ
ตนเองทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีความสามัคคีในหมูคณะ

81 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อฝกระเบียบวินัย ความ
กลาหาญ อดทน และการรูจัก
ชวยเหลือตนเอง
2. เพื่อฝกการทํางานเปนทีม
รวมกับผูอื่นและสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ

เชิงปริมาณ
- รอยละของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมดระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ประจําปการศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน มีระเบียบวินัย กลา
หาญ อดทน รูจักชวยเหลือ
ตนเองทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีความสามัคคีในหมูคณะ

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-
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190,000

100,000

100,000

250,000

250,000

250,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. นักเรียนมีระเบียบ โรงเรียนเทศบาล 1
วินัย กลาหาญ อดทน
และรูจักการชวยเหลือ
ตนเอง
2. นักเรียนทํางานเปน
ทีมรวมกับผูอื่นและมี
ความสามัคคีในหมูคณะ

250,000 1. นักเรียนมีระเบียบ โรงเรียนเทศบาล 1
วินัย กลาหาญ อดทน
และรูจักการชวยเหลือ
ตนเอง
2. นักเรียนทํางานเปน
ทีมรวมกับผูอื่นและมี
ความสามัคคีในหมูคณะ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

82 อยูคายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสรางเสริมใหลูกเสือ ยุว
กาชาด ชวยเหลือตัวเอง และ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
2. เพื่อเปนการฝกใหลูกเสือ
ยุวกาชาด มีความอดทน มี
ระเบียบวินัยและมีความ
รับผิดชอบ
3. เพื่อประเมินการเขารวม
กิจกรรมของลูกเสือ - ยุวกาชาด
ในเรื่องการผจญภัย บุกเบิก
และงานประดิษฐ

เชิงปริมาณ
ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือและยุวกาชาดที่เขารวม
ในโครงการกิจกรรมอยูคายพัก
แรม มีความอดทน มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ มีทักษะ
ในการทํางานและการอยู
รวมกับผูอื่น

83 อบรมนายหมูลูกเสือ/ผูนํายุว
กาชาด
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อปลูกฝงความมีระเบียบ
วินัยในกองลูกเสือ
2. ใหลูกเสือมีความเปนผูนําที่ดี
ในหมูหรือในกองลูกเสือของ
ตนเองได
3. เพื่อเพิ่มความรูและ
ประสบการณเรียนรูทางการ
ลูกเสือซึ่งนําไปเปนแบบอยาง
และแนะนําใหเพื่อนลูกเสือ
ดวยกันได

เชิงปริมาณ
นายหมูและรองนายหมูลูกเสือ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปที่ 5
และปที่ 6 จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือมีระเบียบวินัยมากขึ้น
และไดทําตนเปนแบบอยางและ
สามารถนําความรูมาถายทอด
ใหสมาชิกภายในหมูในโรงเรียน
ได

2561

50,000

20,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000

70,000

70,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

70,000 1. ลูกเสือ ยุวกาชาด
โรงเรียนเทศบาล 2
สามารถชวยเหลือตัวเอง
และทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข
2. ลูกเสือ ยุวกาชาด มี
ความอดทน มีระเบียบ
วินัยและมีความ
รับผิดชอบ
3. ลูกเสือ - ยุวกาชาด
ไดเขารวมกิจกรรมการ
ผจญภัย บุกเบิก และ
งานประดิษฐ
20,000 1. กองลูกเสือมีระเบียบ โรงเรียนเทศบาล 2
วินัย
2. ลูกเสือมีความเปน
ผูนําที่ดีในหมูหรือใน
กองลูกเสือของตนเอง
3. ลูกเสือมีความรูและ
ประสบการณซึ่งนําไป
เปนแบบอยางและ
แนะนําใหเพื่อนลูกเสือ
ดวยกันได

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

84 เขาคายลูกเสือและเดินทางไกล
- กิจกรรมเดินทางไกล ป.๑-๕
- กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตร
นารี
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อฝกใหนักเรียนมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ
๒. เพื่อสรางจิตสํานึกให
นักเรียนรูจักการเสียสละ การ
ชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผและ
เรียนรูจากประสบการณจริง

เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
๑-๕ ไดรับประสบการณตรง
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
จํานวน ๑๕๓ คน ไดรับการ
พัฒนาในดานระเบียบวินัย
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนจํานวน ๗๒ คน ได
พัฒนาในเรื่องระเบียบวินัย
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
– ม.๓ มีวินัยและความ
รับผิดชอบ เสียสละ ชวยเหลือ
อื้อเฟอเผื่อแผและเรียนรูจาก
ประสบการณตรง

85 ลูกเสือจราจร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
การมีสวนรวมในการชวยเหลือ
สังคม
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎจราจร
๔. เพื่อใหผูปกครองไดมีสวน
รวมและชวยเหลือนักเรียน

๑. ฝกอบรมนักเรียนใหเปน
ลูกเสือจราจร ชั้น ป.๖ จํานวน
๓๐ คน เปนเวลา ๒ วัน
๒. ฝกอบรมสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบจราจร
ใหกับนักเรียนทุกคนของโรงเรียน
๓. ใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
และระเบียบการรับสงนักเรียน
ของผูปกครอง

2561

80,000

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
40,000

-

164

40,000

40,000

15,000

15,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 นักเรียนมีวินัย มีความ โรงเรียนเทศบาล 3
รับผิดชอบและไดเรียนรู
จากประสบการณจริง

15,000 ๑. ผูเรียนสามารถนํา โรงเรียนเทศบาล 3
ความรูความเขาใจไปใช
ในชีวิตประจําวันได
๒. ผูเรียนสามารถ
ชวยเหลือตนเองและ
เพื่อนนักเรียนในดาน
สวัสดิภาพได
๓. ผูเรียนมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

86 พัฒนาการจัดการเรียนรูกลุม ๑ .เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม
ความรักความสามัคคีในหมูคณะ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- กิจกรรมเปดโลกกวางทางการ ๒. เพื่อฝกความกลาหาญ อดทน
และรูจักแกปญหา
เรียนรูสายชั้นอนุบาล – ป.๖
๓. เพื่อพัฒนาความรู ประสบการณ
- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ และทักษะในการใชชีวิตใหกับ
ชั้น ป.๑ – ๕
นักเรียน
- กิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ 4. เพื่อสํารวจนักเรียนที่มีปญหาตอง
และเนตรนารี ระดับชั้น ป.๖
ดูแลชวยเหลือในดานตางๆ
5. เพื่อแกปญหานักเรียนที่มีปญหา
- กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ
จากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
(เงินรายไดสถานศึกษา)
6. เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนว เยี่ยม
บานและจัดหาทุนสนับสนุนนักเรียน
ที่ขาดแคลน
7. เพื่อลดปญหาตางๆของนักเรียนที่
มีตอการเรียนการสอนและใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
มีปญหาสูงขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
1. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง
2. นักเรียนที่มีปญหาไดรับ
บริการแนะแนวจากครูแนะ
แนวและครูที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น
4. นักเรียนสามารถเลือก
หนทางแกไขปญหาขั้นพื้นฐาน
ไดดวยตนเอง โดยใหมุงเหตุ
และผลประกอบ

2561

82,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
103,000

103,000

103,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

103,000 ๑. ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง โรงเรียนเทศบาล 4
๒. ผูเรียนนําผลการเรียนรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน
๓. ผูเรียนเสริมสราง
ระเบียบวินัยในดานตาง ๆ
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข
4. นักเรียนไดรับบริการ
ใหคําปรึกษาและไดรับ
ความชวยเหลืออยางทั่วถึง
5. ทุกฝายที่มีสวน
เกี่ยวของใหการสนับสนุน
อยางเต็มที่
6. นักเรียนที่มีปญหาทาง
การเงินแตมีความ
ประพฤติดีจะไดรับ
ทุนการศึกษา
7. นักเรียนที่มีปญหาจะมี
ปริมาณลดนอยลง
8. ภาพรวมนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี
ขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

87 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีมี
จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางการ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ ลูกเสือ-เนตรนารีแกนักเรียนชั้น
ลูกเสือ
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6
2. เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม
มีความรักความสามัคคีในหมูคณะ
3. เพื่อฝกความกลาหาญอดทน
และรูจักแกปญหาเฉพาะหนา
4. เพื่อพัฒนาความรูประสบการณ
และทักษะชีวิตใหกับนักเรียน

88 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนลูกเสือ–เนตรนารี
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย
มีคุณธรรมและทํางานรวมกันได
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ และ
บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
3. เพื่อใหนักเรียนมีความรัก
และสามัคคีในหมูคณะ

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่
๑ – ๖ จํานวน ๖๒๑ คน ได
เขารวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรมและทํางานรวมกันได
นักเรียนมีความเอื้อเฟอแผ
เสียสละ และบําเพ็ญประโยชน
ตอสวนรวม มีความรักและ
ความสามัคคีในหมูคณะ

2561

50,000

30,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
60,000

75,000

75,000

30,000

50,000

40,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

75,000 1. นักเรียนมีความรู โรงเรียนเทศบาล 5
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
2. นักเรียนมีความกลา
หาญอดทน สามัคคีและ
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา
3. นักเรียนมี
ประสบการณทักษะการ
ใชชีวิต

40,000 ๑. นักเรียนมีระเบียบ โรงเรียนเทศบาล 6
วินัย มีคุณธรรมและ
ทํางานรวมกันได
๒. นักเรียนมีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ
และบําเพ็ญประโยชน
ตอสวนรวม
3. นักเรียนมีความรัก
และสามัคคีในหมูคณะ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

89 จัดกิจกรรมเพื่อนใจวัยใส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิต
๒. เพื่อใหนักเรียนรูจักวิธี
ปองกันตนเองใหปลอดภัยจาก
อาชญากรรมทางเพศ

เชิงปริมาณ
- นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ ๒ ประจําปการศึกษาเขารวม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต
และรูจักวิธีปองกันตนเองให
ปลอดภัยจากอาชญากรรมทาง
เพศ

90 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียน บุคลากรมี
สิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน
๒. เพื่อใหนักเรียน บุคลากรได
รับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ
๓. เพื่อใหนักเรียนมีจิตใจที่ดี
เขมแข็ง ไมเกี่ยวของกับสารเสพ
ติด
๔. เพื่อใหนักเรียน บุคลากร
และชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม
๕. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากร
มีสุขภาพที่ดี

ผูเรียน บุคลากรทุกคนมี
สิ่งแวดลอมที่ดี มีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากสิ่ง
เสพติด

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

70,000
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20,000

15,000

15,000

40,000

40,000

40,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

15,000 ๑. นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิต
๒. นักเรียนรูจักวิธี
ปองกันตนเองให
ปลอดภัยจาก
อาชญากรรมทางเพศ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 1

40,000 ๑. ใหนักเรียน บุคลากร โรงเรียนเทศบาล 3
มีสิ่งแวดลอมที่ดีใน
โรงเรียน
๒. นักเรียน บุคลากรได
รับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ
๓. นักเรียนมีจิตใจที่ดี
เขมแข็งไมเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด
๔. นักเรียน บุคลากร
และชุมชนมีคุณธรรม
จริยธรรม
๕. นักเรียนและ
บุคลากรมีสุขภาพที่ดี

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

91 สุขภาพดีชีวีมีสุข (กีฬาสี)
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสงเสริมพัฒนาสุขภาพ
ของนักเรียน
๒. เพื่อเสริมสรางความรักความ
สามัคคีในหมูคณะ

เชิงปริมาณ
นักเรียนจํานวน ๑,๒๖๔ คน
เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนรูจักดูแลรักษาสุขภาพ
ใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บและ
อุบัติเหตุ รางกายเจริญเติบโต
สมสวนตามวัย

92 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อ
ตอการสงเสริมสุขภาพ
2. เพื่อใหนักเรียนมีน้ําหนัก
สวนสูงตามเกณฑ
3. เพื่อเฝาระวังปองกันและ
แกไขปญหาดานโภชนาการของ
นักเรียน
4. เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตและ
เฝาระวังพฤติกรรมการเสี่ยง

รอยละ 80 ของนักเรียน
ระดับชั้น อ.1 – ชั้นป.6 มี
สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับวัย
มีความรูในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและนําไปปฏิบัติจน
เกิดผลดีตอตนเองและครอบครัว

2561

55,000

10,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000

55,000

55,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

55,000 ๑. ผูเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรง
๒. ผูเรียนมีความรัก
สามัคคีในหมูคณะ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 3

10,000 1. โรงเรียนมี
โรงเรียนเทศบาล 5
สภาพแวดลอมใน
โรงเรียนใหเอื้อตอการสง
เริมสุขภาพ
2. นักเรียนมีน้ําหนัก
สวนสูงตามเกณฑ
3. นักเรียนไดรับการ
ปองกันและแกปญหา
ดานโภชนาการ
4. นักเรียนมี
สุขภาพจิตดสามารถ
ปองกันตนเองจาก
สภาวะเสี่ยงตางๆได

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

93 หนูนอยสปอรตคิดส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๒. เพื่อใหผูเรียนมีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูอื่น
๓. เพื่อใหผูเรียนรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับอนุบาล ๑ - ๓
จํานวน ๑๘๕ คนไดพัฒนาดาน
สมรรถภาพตามเกณฑมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนระดับอนุบาล สามารถ
เขารวมกิจกรรมไดตามศักยภาพ

94 อิ่มทองสมองใส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสงเสริมสุขภาพนักเรียน
ที่มีภาวะทุพโภชนาการใหได
รับประทานอาหารเชาที่มี
คุณคาทางสารอาหารครบ 5
หมู และมีพัฒนาการสมวัย
2. เพื่อใหผูปกครองของ
นักเรียนกลุมเปาหมายมองเห็น
ความสําคัญของการ
รับประทานอาหารเชา

เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของนักเรียนที่มี
ปญหาภาวะทุพโภชนาการ และ
ผูปกครองนักเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่มีปญหาภาวะทุพ
โภชนาการไดรับประทานอาหาร
เชาที่มีคุณคาทางสารอาหาร
ครบ 5 หมู และมีพัฒนาการ
สมวัย และผูปกครองมองเห็น
คุณคา ความสําคัญของการ
รับประทานอาหารเชา

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561

5,000

-

169

5,000

5,000

5,000

784,285

1,117,260

1,117,260

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5,000 ผูเรียนสามารถพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3
สมรรถภาพทางกายได
ตามเกณฑมาตรฐาน
และเขารวมกิจกรรมได
ตามศักยภาพ

1,117,260 1. นักเรียนที่มีปญหา โรงเรียนเทศบาล 1
ภาวะทุพโภชนาการ ได
รับประทานอาหารเชาที่
มีคุณภาพ มีคุณคาทาง
สารอาหารครบ 5 หมู
และมีพัฒนาการสมวัย
2. ผูปกครองของ
นักเรียนกลุมเปาหมาย
เห็นความสําคัญของการ
รับประทานอาหารเชา

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

95 อิ่มทองสมองใส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มีคุณภาพถูก
หลักโภชนาการ
2. เพื่อชวยแบงเบาภาระใหกับ
ผูปกครองในภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํา นักเรียนไดรับประทาน
อาหารโดยไมตองเสียคาใชจาย
3. เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยและและสติปญญาดี
4. เพื่อใหนักเรียนมีมารยาท
และระเบียบวินัยในการ
รับประทานอาหาร

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ถึงปที่ 6 ทุกคน ไดรับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณคาทาง
โภชนาการโดยไมตองเสียคาใช
จาย
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับประทานอาหารที่
มีประโยชนมีคุณคาทาง
สารอาหารเหมาะสมกับวัน ทํา
ใหมีสุขภาพแข็งแรง

6,000,000

6,200,000

370,575

370,575

96 อิ่มทองสมองใส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดบริโภค
อาหารเชาที่มีประโยชน ตาม
หลักโภชนาการครบ 5 หมู
2. เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
ดูแลสุขภาพอนามัยมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ

เชิงปริมาณ
นักเรียนยากจนระดับชั้น
ประถมศึกษา จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดบริโภคอาหารเชาที่มี
ประโยชนตามหลักโภชนาการมี
พัฒนาการเจริญเติบโตตามเกณฑ

675,000

258,045

327,200

327,200

170

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

370,575 1. นักเรียนได
โรงเรียนเทศบาล 2
รับประทานอาหารที่มี
คุณภาพถูกหลัก
โภชนาการ
2. ไดแบงเบาภาระ
ใหกับผูปกครองในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา
นักเรียนไดรับประทาน
อาหารโดยไมตองเสียคา
ใชจาย
3. นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยและและ
สติปญญาดี
4. นักเรียนมีมารยาท
และระเบียบวินัยในการ
รับประทานอาหาร
327,200 นักเรียนยากจนได
บริโภคอาหารเชา รอย
ละ 100

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

97 อิ่มทองสมองใส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารเชาที่มีคุณคา
ทางสารอาหารครบ ๕ หมู
๒. เพื่อใหนักเรียนที่มีปญหา
ภาวะทุพโภชนาการได
รับประทานอาหารเชาที่มี
คุณภาพ
๓. เพื่อใหผูปกครองของ
นักเรียนกลุมเปาหมายมองเห็น
ความสําคัญของการ
รับประทานอาหารเชา

เชิงปริมาณ
นักเรียนจํานวน ๒๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับประทานอาหาร
เชาที่มีคุณคาทางสารอาหาร
และเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของการรับประทานอาหารเชา

98 อิ่มทองสมองใส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อแกไขและปองกันภาวะ
ทุพโภชนาการ สงเสริมให
นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
2. เพื่อใหนักเรียนที่มีปญหา
ภาวะทุพโภชนาการได
รับประทานอาหารเชาที่มี
คุณภาพ
3. เพื่อใหผูปกครองของ
นักเรียนกลุมเปาหมายเห็น
ความสําคัญของการ
รับประทานอาหารเชา

นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
จํานวน 135 คน ได
รับประทานอาหารเชาที่มี
คุณคาทางสารอาหารและเห็น
คุณคาและความสําคัญของการ
รับประทานอาหารเชา

2561

393,606

248,620

171

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
563,350

563,350

563,350

386,480

366,385

366,385

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

563,350 ๑. นักเรียนได
โรงเรียนเทศบาล 4
รับประทานอาหารเชาที่
มีคุณคาทางสารอาหาร
ครบ ๕ หมู
๒. นักเรียนที่มีปญหา
ภาวะทุพโภชนาการ ได
รับประทานอาหารเชาที่
มีคุณภาพ
๓. ผูปกครองของ
นักเรียนกลุมเปาหมาย
มองเห็นความสําคัญ
ของการรับประทาน
อาหารเชา
366,385 1. นักเรียนมีสุขภาพที่ โรงเรียนเทศบาล 5
สมบูรณแข็งแรง มี
พัฒนาการสมวัย
2. นักเรียนได
รับประทานอาหารเชาที่
มีคุณภาพ
3. ผูปกครองของ
นักเรียนกลุมเปาหมาย
เห็นความสําคัญของการ
รับประทานอาหารเชา

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

99 อิ่มทองสมองใส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสงเสริมสุขภาพนักเรียน
ไดรับประทานอาหารเชาที่มี
คุณคาทางสารอาหารครบ ๕
หมู และมีพัฒนาการสมวัย
๒. เพื่อสงเสริมสุขภาพนักเรียน
ที่มีปญหาภาวะทุพโภชนาการ
ไดรับประทานอาหารเชาที่มี
คุณภาพ

1. นักเรียนไดรับประทาน
อาหารเชาที่มีคุณคาทาง
สารอาหาร และมีพัฒนาการ
สมวัยรอยละ ๑๐๐
2. นักเรียนที่ไมไดรับประทาน
อาหารเชา และมีปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการจํานวน ๘๕ คน
มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐานรอยละ ๙๐

100 อาหารเชา อิ่มทองสมองใส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนและเพียงพอ
๒. เพื่อใหผูเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย
และมีความพรอมทางดาน
รางกาย
๓. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
พัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ดาน

เชิงปริมาณ
ผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๑๐๐
ไดรับประทานอาหารกลางวันที่
มีประโยชนและเพียงพอ
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนมีภาวะโภชนาการที่
สมวัย
๒. ผูเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง ๔
ดาน

2561

250,000

92,106

172

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
250,000

300,000

300,000

92,106

92,106

205,250

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

300,000 นักเรียนในโรงเรียน
เทศบาล 6 (อนุบาล
ในฝน) ไดรับประทาน
อาหารเชาที่มีคุณคา
ทางสารอาหาร มี
พัฒนาการสมวัย มี
น้ําหนัก สวนสูง ตาม
เกณฑ มาตรฐาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

205,250 ๑. ผูเรียนรับประทาน ศพด.มัสยิดหมัดยา
อาหารที่มีประโยชนและ เมาะมุสลิม
เพียงพอ
๒. ผูเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดีเหมาะสม
ตามเกณฑ
๓. ผูเรียนมีพัฒนาการ
สมวัยทั้ง ๔ ดาน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

101 สงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจในการ
ปกครองในหลักการและ
กระบวนการประชาธิปไตย
2. เพื่อจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนประจําป
การศึกษา
3. เพื่อสงเสริมให
คณะกรรมการนักเรียนรูจัก
บทบาทหนาที่ และปฏิบัติตน
เปนผูนําและผูตามที่ดี

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ไมนอยกวา
รอยละ 90 เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรูความเขาใจใน
หลักการกระบวนการ
ประชาธิปไตยและการจัดการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ใหคณะกรรมการนักเรียนรูจัก
บทบาทหนาที่และปฏิบัติตน
เปนผูนําผูตามที่ดี

102 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ๑. เพื่อฝกฝนใหนักเรียนได
(เงินรายไดสถานศึกษา)
เรียนรูเรื่องระบอบประชาธิปไตย
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง
สังคมและประเทศชาติ
๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปน
ผูนําและผูตามที่ดี
๔. เพื่อฝกฝนใหนักเรียนมี
ประสบการณสําหรับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

๑. ผูเรียนชั้น ป.๔-ม.๓จํานวน
๖๔๐ คน ไดรวมกิจกรรมการ
เลือกตั้ง
๒. ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของ
กลุมและปฏิบัติตามในระบบ
กลุมได

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

5,000

173

40,000

40,000

40,000

5,000

7,000

7,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 1. นักเรียนมีความรู
โรงเรียนเทศบาล 1
ความเขาใจในหลักการ
และกระบวนการ
ประชาธิปไตย
2. มีคณะกรรมการ
ประจําปการศึกษา เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
กิจกรรมตางๆของ
โรงเรียน
3. คณะกรรมการ
นักเรียนรูจักบทบาท
หนาที่และปฏิบัติตน
เปนผูนําผูตามที่ดี

7,000 ๑. ผูเรียนไดเรียนรูเรื่อง โรงเรียนเทศบาล 3
ระบอบประชาธิปไตย
๒. ผูเรียนมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
สังคมและประเทศชาติ
๓. สงเสริมใหนักเรียน
เปนผูนําและผูตามที่ดี
๔. ผูเรียนมี
ประสบการณสําหรับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

103 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ฝกตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคและ
หนาที่ตามระบบประชาธิปไตย
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1-6 มีสวนรวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย มีนิสัยรักความ
เปนประชาธิปไตย เคารพสิทธิ
ของผูอื่น

104 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ๑. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเห็น
(เงินรายไดสถานศึกษา)
คุณคาและเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผูอื่น
๒. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนที่กลา
แสดงความคิดเห็น ยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น
๓. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนที่
ปฏิบัติตนตามกฎกติกา
ขอตกลงโรงเรียน
๔. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนที่ใช
สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียน
๕. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ
ผูเรียนระดับอนุบาล และ
ระดับประถมศึกษา รอยละ 90
ไดเขารวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

5,000

174

15,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. นักเรียนเขาและ
โรงเรียนเทศบาล 5
ปฏิบัติตนในการใชสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหนาที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย
2. นักเรียนปฏิบัติจริง
สามารถนําความรูไปใช
อยางเหมาะสม
5,000 ๑. ผูเรียนเห็นคุณคา
โรงเรียนเทศบาล 6
และเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผูอื่น
๒. ผูเรียนที่กลาแสดง
ความคิดเห็น ยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น
๓. ผูเรียนที่ปฏิบัติตน
ตามกฎกติกา ขอตกลง
โรงเรียน
๔. ผูเรียนที่ใชสิทธิใน
การเลือกตั้งสภานักเรียน
๕. ผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

105 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ
นักเรียนใหมเกี่ยวกับระเบียบ
ของโรงเรียนแนวทางในการ
เรียนและการปฏิบัติตนใน
โรงเรียน
๒. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีใน
กลุมนักเรียนใหม กับนักเรียน
รุนพี่และคณะครู

เชิงปริมาณ
- นักเรียนใหมชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ประจําปการศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนใหมมีความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน
แนวทางในการเรียน การปฏิบัติ
ตนในโรงเรียน และเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
นักเรียนใหม กับนักเรียนรุนพี่
และคณะครู

106 จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสรางความรักความ
ผูกพันระหวางนักเรียนกับคณะ
ครูและโรงเรียน
๒. เพื่อใหนักเรียนไดรับฟง
ขอคิด ขอเตือนใจ รวมทั้งทักษะ
ในการดําเนินชีวิตหลังสําเร็จ
การศึกษา

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3และ
มัธยมศึกษาปที่ 6
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรักความ
ผูกพันกับคณะครูและโรงเรียน
และไดรับฟงขอคิด ขอเตือนใจ
รวมทั้งทักษะในการดําเนินชีวิต
หลังสําเร็จการศึกษา

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

175

100,000

100,000

100,000

25,000

25,000

25,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 ๑. นักเรียนใหมมี
โรงเรียนเทศบาล 1
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบของ
โรงเรียนแนวทางในการ
เรียนและการปฏิบัติตน
ในโรงเรียน
๒. เกิดความสัมพันธที่ดี
ในกลุมนักเรียนใหม กับ
นักเรียนรุนพี่และคณะครู

25,000 ๑. นักเรียนมีความรัก
ความผูกพันกับคณะครู
และโรงเรียน
๒. นักเรียนไดรับฟง
ขอคิด ขอเตือนใจ
รวมทั้งทักษะในการ
ดําเนินชีวิตหลังสําเร็จ
การศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

107 ปจฉิมนิเทศและวันอําลา
นักเรียนชั้น ป.6
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองและภูมิใจ
ในสถาบันการศึกษา
3. เพื่อใหนักเรียนมีความผูกพัน
กับเพื่อนๆที่รวมเรียนกันมา
หลายปในสถานบันเดียวกัน

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
หาดใหญ) ไดรับการเยี่ยมบาน
จํานวน 354 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
หาดใหญ) ทุกคน ไดรับการ
เยี่ยมบานเพื่อศึกษาขอมูล และ
วางแผนการชวยเหลือและ
พัฒนาตอไป

108 ปจฉิมนิเทศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่จบการศึกษา
2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางโรงเรียนและผูปกครอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่จบการศึกษาเกิดความรัก
และภาคภูมิใจในตนเองและ
โรงเรียน

2561

10,000

5,000

176

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. เพื่อแสดงความยินดี โรงเรียนเทศบาล 2
กับนักเรียนที่เรียนจบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. เพื่อใหนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ตนเองและภูมิใจใน
สถาบันการศึกษา
3. เพื่อใหนักเรียนมี
ความผูกพันกับเพื่อนๆที่
รวมเรียนกันมาหลายป
ในสถาบันเดียวกัน
โรงเรียนเทศบาล 5
10,000 1. นักเรียนที่จบ
การศึกษามีความรัก
ภาคภูมิใจตอตนเองและ
โรงเรียน
2. โรงเรียนและ
ผูปกครอง มี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

109 จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ
และอาชีพ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสรางแรงจูงใจให
นักเรียนวางเปาหมายดาน
การศึกษา และวางแผน
การศึกษาตอได
๒. เพื่อใหนักเรียนไดรับขอมูล
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย
เพื่อเปนแนวทางในการเลือก
อาชีพในอนาคต

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีแรงจูงใจในการ
วางเปาหมายดานการศึกษา
การวางแผน การศึกษาตอ และ
ไดรับขอมูลการประกอบอาชีพ
ที่หลากหลาย เพื่อเปนแนวทาง
ในการเลือกอาชีพในอนาคต

110 แนะแนวการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อแนะแนวทางใน
การศึกษาตอตามความถนัด
ของนักเรียน
2. เพื่อใหนักเรียนมีทางเลือกใน
การศึกษาตอไดดวยตนเอง

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นป.6 จํานวน 217
ตัดสินใจเลือกเรียนตอไดดวย
ตนเองทุกคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีศักยภาพในการเลือก
เรียนตอในระดับสูงขึ้น

111 แนะแนวการศึกษาตอ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนมีความตระหนัก จัดอบรมและแนะแนว
และเห็นความสําคัญของการศึกษา การศึกษาตอแกนักเรียนชั้น
ตอ
ประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน
2. เพื่อใหนักเรียนไดทราบขอมูล
ของสถานศึกษาตางๆที่รองรับใน
การศึกษาตอ
3. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติ คานิยม
จิตสํานึกในพฤติกรรมทางเพศที่
ถูกตอง

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

40,000

40,000

40,000

5,000

5,000

9,000

9,000

5,000

10,000

10,000

10,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 ๑.นักเรียนมีแรงจูงใจใน โรงเรียนเทศบาล 1
การวางเปาหมายดาน
การศึกษา และวางแผน
การศึกษาตอได
๒. นักเรียนไดรับขอมูล
การประกอบอาชีพที่
หลากหลาย เพื่อเปน
แนวทางในการเลือก
อาชีพในอนาคต

9,000 1. นักเรียนไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 2
แนะแนวทางใน
การศึกษาตอตามความ
ถนัดของนักเรียน
2. นักเรียนมีทางเลือก
ในการศึกษาตอไดดวย
ตนเอง
10,000 1. นักเรียนมีความ

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการศึกษา
ตอ
2. นักเรียนทราบขอมูล
ของสถานศึกษาตาง ๆ ที่
รองรับในการศึกษาตอ
3. นักเรียนมีเจตคติ
คานิยม จิตสํานึกใน
พฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอง

โรงเรียนเทศบาล 5

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

112 แนะแนว
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนไดรับขอมูล
ขาวสารดานการศึกษา ใช
ประกอบการตัดสินใจใหเหมาะสม
กับความสามารถ ความถนัดของ
ตนเองในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ
๒. เพื่อใหสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางศิษยเกากับโรงเรียนใหดี
ยิ่งขึ้น
๓. เพื่อติดตามผลผูเรียนที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน
๔. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหรูจักการ
แกปญหา มีความเขาใจตนเอง
และปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยาง
เหมาะสม
๕. เพื่อใหผูปกครองไดมีสวนรวม
ในการแกปญหาผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม

เชิงปริมาณ
ผูเรียนทุกคนรูแนวทางใน
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
และรูจักแกปญหาตนเองได
อยางเหมาะสม
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนรูแนวทางในการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น สรางชื่อเสียง
ทางดานวิชาการ และรูจัก
แกปญหาตนเองไดอยาง
เหมาะสม

113 สงเสริมอาชีพสูรายได
- กิจกรรมตัดผม
- กิจกรรมทําขนม
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะใน
การจัดการและทํางานใหสําเร็จ
2. เพื่อฝกใหนักเรียนมีความ
พากเพียร ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทํางาน
3. เพื่อใหนักเรียนทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
พัฒนางานและภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
4. เพื่อใหนักเรียนมีความรูสึกที่
ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

เชิงปริมาณ
นักเรียนสายชั้นป.4-6 ที่สนใจ
เขารวมกิจกรรมจํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีทักษะและ
ประสบการณในการทํางาน
อยางมีคุณภาพ
2. นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ผลงานที่ตนเองทํา

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

10,000

-

-
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20,000

20,000

40,000

40,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

20,000 ๑. ผูเรียนไดรับขอมูล

ขาวสารดานการศึกษา ใช
ประกอบการตัดสินใจให
เหมาะสมกับความสามารถ
ความถนัดของตนเองใน
การศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ
๒. ติดตามผลผูเรียนที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร
ของโรงเรียน
๓. พัฒนาผูเรียนใหรูจัก
การแกปญหา มีความ
เขาใจตนเอง และปรับตัว
ใหเขากับสังคมไดอยาง
เหมาะสม
๔. ผูปกครองไดมีสวนรวม
ในการแกปญหาผูเรียนได
อยางเหมาะสม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 6

40,000 1. นักเรียนมีทักษะในการ โรงเรียนเทศบาล 2
จัดการและทํางานใหสําเร็จ
2. นักเรียนมีความ
พากเพียร ขยัน อดทน
ละเอียดรอบคอบในการ
ทํางาน
3. นักเรียนทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
พัฒนางานและภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
4. นักเรียนมีความรูสึกที่
ดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

114 สรางงาน สานฝน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
๒. เพื่อใหนักเรียนสามารถนํา
ความรูดานเทคโนโลยีมาประยุกต
ในการทํางาน
๓. เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกใน
การใชพลังงานและสิ่งแวดลอม
๔. เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ในกิจกรรมการแขงขันความเปน
เลิศทางวิชาการ

เชิงปริมาณ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน
๑,๐๗๙ คน ไดพัฒนาดาน IT
ดานคุณภาพ
ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร

115 สงเสริมอาชีพ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสงเสริมทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3. เพือสงเสริมใหนักเรียนมี
รายไดระหวางเรียนและแบง
เบาภาระแกครอบครัว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4-6 มีความรู ความสามารถ
และทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ

20,000

116 พัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
- กิจกรรมฝกวิชาชีพเพื่อเสริม
รายได
- กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อเปนการสงเสริมให
นักเรียนไดมีความรู และทักษะ
ประสบการณในดานการ
จําหนายสินคาที่ผลิตได หรือ
สินคาที่นํามาจําหนาย สามารถ
นําไปหารายไดระหวางเรียนและ
เสริมอาชีพได
๒. เพื่อใหนักเรียนรูจักการกลา
แสดงออก ใชเวลาใหเกิด
ประโยชน

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรูทางดานการ
จําหนายและการหารายได มี
ความกลาแสดงออก ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

13,000

-

-
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

25,000 ๑. ผูเรียนมีทักษะพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 3

25,000

25,000

30,000

20,000

20,000

20,000 1. นักเรียนมีทักษะการ โรงเรียนเทศบาล 5
ประกอบอาชีพ
2. นักเรียนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
3. นักเรียนมีรายได
ระหวางเรียน

15,000

15,000

15,000

โรงเรียนเทศบาล 4
15,000 ๑. การสงเสริมให
นักเรียนในดานการ
จําหนายสินคาที่ผลิตได
หรือสินคาที่นํามา
จําหนาย สามารถนําไป
หารายไดระหวางเรียน
และเสริมอาชีพได
๒. นักเรียนรูจักการกลา
แสดงออก ใชเวลาให
เกิดประโยชน

ดานเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร
๒. ผูเรียนสามารถนํา
ความรูดานเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในการทํางาน
๓. ผูเรียนมีจิตสํานึกใน
การใชพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
๔. เปนการเตรียมความ
พรอมในการแขงขันความ
เปนเลิศทางวิชาการ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

117 พัฒนาการเรียนการสอนการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนกลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

นักเรียนชั้นป.1 – 6 จํานวน
398 คนจัดกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมการเรียนรูงานบาน
- กิจกรรมการเรียนรูงานเกษตร
- กิจกรรมการเรียนรู
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

118 รับสมัคร-คัดเลือกนักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. สถานศึกษาสงเสริมระบบ
บริหารคุณภาพที่เปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
2. สถานศึกษามีการสงเสริม
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 1
จํานวน 150 ไดเขารวมโครงการ
รอยละ 100
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 จํานวน 150 ไดเขารวม
โครงการรอยละ 100
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพรอมใน
การศึกษาเขาศึกษาในระดับชั้น
อนุบาลปที่ 1 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1

119 จัดการเรียนการสอนหองเรียน
คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับ
นักเรียนมีความสนใจและความ
ถนัดทางดานคณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ

เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาเปดแผนการเรียน
คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีแผนการเรียน
คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอน
ตอบสนองความตองการของ
นักเรียน

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

80,000

-
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2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000

30,000

30,000 นักเรียนมีพัฒนาการการ โรงเรียนเทศบาล 5
เรียนกลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
สูงขึ้น

40,000

40,000

40,000

40,000 1. สถานศึกษามีระบบ โรงเรียนเทศบาล 6
บริหารคุณภาพที่เปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของทุก
ฝายมีสวนรวม
2. สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา

500,000

300,000

300,000

โรงเรียนเทศบาล 1
300,000 สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอน
หองเรียนแผน
คณิตศาสตร –
ภาษาอังกฤษ
ตอบสนองความ
ตองการของนักเรียนได

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

120 ยกระดับการเรียนการสอน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
121 พัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียน
รวม
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อยกระดับการเรียนการสอน นักเรียนรอยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
1. เพื่อเปดโอกาสทางสังคม
เชิงปริมาณ
และทางการศึกษาใหกับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ในโรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่
หาดใหญ) จํานวน 3 คน
เปนประโยชนตอการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ศักยภาพของนักเรียนที่มีความ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ตองการพิเศษ
ในโรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
3. เพื่อใหนักเรียนที่มีความ
หาดใหญ) จํานวน 3 คน ไดรับ
ตองการพิเศษไดรับสื่อ สิ่ง
โอกาสทางสังคมทางการศึกษา
อํานวยความสะดวกและบริการ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ
อื่นใดทางการศึกษา ตามความ และบริการอื่นใดทางการศึกษา
ตองการจําเปนที่กําหนดไวใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)

122 เสริมสรางทักษะชีวิตและการ
เอาตัวรอด
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อฝกอบรมการเอาตัวรอด รอยละ 70 ของนักเรียนชั้น
จากภัยพิบัติตาง ๆ ใหกับ
ประถมศึกษาปที่ 4 – 6
นักเรียน
ที่เขารับการอบรมมีทักษะชีวิต
2. เพื่อฝกทักษะชีวิตใหกับ
สามารถเอาตัวรอดจากภัย
นักเรียน
ตาง ๆ ได

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

5,000

5,000

-

-
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250,000

250,000

5,000

5,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

250,000 เปนไปตามเปาหมายที่ โรงเรียนเทศบาล 2
วางไว
5,000 1. นักเรียนที่มีความ
โรงเรียนเทศบาล 2
ตองการพิเศษไดรับ
โอกาสทางสังคมและ
ทางการศึกษา
2. โรงเรียนไดจัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนที่
มีความตองการพิเศษ
3. นักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษไดรับสื่อ
สิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการอื่นใดทาง
การศึกษา ตามความ
ตองการจําเปนที่กําหนด
ไวในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)

20,000 1. นักเรียนไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 5
ฝกอบรมเพื่อการเอาตัว
รอดจากภัยตาง ๆ
2. นักเรียนมีทักษะชีวิต
สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 กลยุทธการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 นิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ติดตามที่สงผลตอการพัฒนา
ระบบบริหาร และการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
- เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ผูบริหาร ครูผูสอนมีความรู
ความสามารถในการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทฺธิภาพ
- เพื่อนิเทศติดตามงาน นโยบาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ผูบริหารสถานศึกษา ครู
433 คน ไดรับการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศที่เอื้อตอการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
อยางนอย 2 ครั้ง
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ไดรับการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
อยางนอย 4 ครั้ง / ป

2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมี จัดการศึกษาดูงาน จัดอบรม
ศึกษา
ความรูความสามารถในการ
พัฒนาใหความรูในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงาน และเขารับการ
ฝกอบรมตามหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานเทศบาล

2561

400,000

4,600,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
400,000

400,000

500,000

2,900,000

3,000,000

3,000,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

500,000 - ผูบริหารสถานศึกษา หนวยศึกษานิเทศก
มีความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น
- หนวยศึกษานิเทศก
และสถานศึกษามี
รูปแบบการนิเทศติด
ตามที่สงผลตอการ
พัฒนาระบบการจัด
การศึกษา
- ครูผูสอนไดรับการ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง

3,000,000 ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และพนักงาน
เทศบาล มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น

หนวยศึกษานิเทศก,
ฝายวิชาการ,
ฝายกิจการโรงเรียน,
ฝายการเจาหนาที,่
ฝายแผนงานฯ,
โรงเรียนเทศบาล
1-6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
ประจําป 2563

วัตถุประสงค
- เพื่อใหพนักงานครูฯ มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จากเดิมที่
เปนการประเมินเอกสารผลงาน
ทางวิชาการมาเปนการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานจริงและมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพของ
ผูเรียนเปนสําคัญ
- เพื่อใหพนักงานครูฯ ได
เตรียมความพรอมในการ
ประเมินผลงานฯเพื่อใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
ตําแหนงครู เพื่อใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น ประจําป
2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน
2561

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พนักงานครูเทศบาลเขารวม
โครงการ จํานวน 410 คน
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
- จัดอบรมใหความรู
- การบรรยาย ซักถาม
- เตรียมความพรอมในรูปแบบ
และวิธีการประเมินผลงานฯ

2561
-

183

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

800,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- พนักงานครูและบุคลากร ฝายการเจาหนาที่
ทางการศึกษา มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จาก
เดิมที่เปนการประเมิน
เอกสารผลงานทางวิชาการ
มาเปนการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติงานจริง
และมุงเนนผลสัมฤทธิ์และ
คุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ
บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานดาน
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
- พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดเตรียม
ความพรอมในการ
ประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตาม
ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด
สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล
ตําแหนงครู เพื่อใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
ประจําป 2561 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2561

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

4 จัดกิจกรรมวันครูเทศบาล

วัตถุประสงค
เพื่อสรางความสามัคคีในหมู
คณะครูสังกัดเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมจัดกิจกรรมวันครู

2561

200,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
200,000

300,000

300,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000 ครูและบุคลากรได
ฝายกิจการโรงเรียน
พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซี่งกันและกัน

5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูและ
ศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางศึกษา
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเสริมและการพัฒนา

-

-

500,000

500,000

500,000 ครูและบุคลากรทางการ โรงเรียนเทศบาล 1
ศึกษาไดรับการสงเสริม
และพัฒนาเพื่อใหการ
จัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ

6 พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
บุคลากรในโรงเรียนจํานวน15
คน ไดมีโอกาสศึกษาดูงานตาม
ความสมัครใจ ปการศึกษา ละ
1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสามารถนํา
ประสบการณและความรูที่
ไดรับมาประยุกตใชในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
สถานศึกษา และพัฒนาผูเรียน
เปนสําคัญ

-

-

70,000

70,000

70,000 1. บุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2
สามารถจัดการเรียน
การสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. บุคลากรไดนํา
ประสบการณที่ไดรับมา
ใชใหเกิดประโยชนแก
ตนเองและแกนักเรียน
ตอไป
3. บุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนใหสามารถจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. เพื่อใหบุคลากรไดนํา
ประสบการณที่ไดรับมาใชให
เกิดประโยชนแกตนเองและแก
นักเรียนตอไป
3. เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

184

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ศึกษา
โรงเรียนใหสามารถจัดการเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. เพื่อใหบุคลากรไดนํา
ประสบการณที่ไดรับมาใชให
เกิดประโยชนแกตนเองและแก
นักเรียนตอไป
3. เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ
บุคลากรในโรงเรียนจํานวน 83
คน ไดมีโอกาสศึกษาดูงานตาม
ความสมัครใจ ปการศึกษาละ 1
ครั้ง
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสามารถนํา
ประสบการณและความรูที่
ไดรับมาประยุกตใชในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
สถานศึกษา และพัฒนาผูเรียน
เปนสําคัญ

8 พัฒนาทักษะกระบวนการเรียน เพื่อพัฒนาครูดานหลักสูตร
การสอนของครู
กระบวนการเรียนรู สื่อ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา งานวิจัย เพื่อ
บูรณาการดานการศึกษา

เชิงปริมาณ
บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๓
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ)
เชิงคุณภาพ
ครูมีความรูดานหลักสูตร มี
ทักษะกระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอน สามารถ
ผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
งานวิจัยเพื่อบูรณาการดาน
การศึกษา

2561

-

-

185

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

-

180,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

180,000

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

180,000 1. บุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2
สามารถจัดการเรียน
การสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. บุคลากรไดนํา
ประสบการณที่ไดรับมา
ใชใหเกิดประโยชนแก
ตนเองและแกนักเรียน
ตอไป
3. บุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
-

ครูมีความรูดาน
โรงเรียนเทศบาล 3
หลักสูตร มีทักษะ
กระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอน
สามารถผลิตสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
งานวิจัยเพื่อบูรณาการ
ดานการศึกษา

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู
เทคโนโลยีสมัยใหมเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทั่วไปในภูมิภาค
อื่น ๆ
๒. เพื่อพัฒนาใหบุคลากรมี
วิสัยทัศนกวางไกลสามารถนํา
ความรูมาประยุกตใช
๓. เพื่อใหบุคลากรไดมีความรู
และประสบการณเพื่อเติม
นอกเหนือไปจากหองเรียน
๔. เพื่อใหบุคลากรมีความรัก
ความสามัคคี เอื้ออาทร
เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน

เชิงปริมาณ
บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๓
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ)
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีความสนุกสนาน
และมีความรัก สามัคคี
2. บุคลากรมีความรูและ
ประสบการณมาปรับใชในการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิผล

10 ตรวจสุขภาพบุคลากร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพ
รางกายที่สมบูรณแข็งแรง มี
ความพรอมในการปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ
บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๓
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ)
เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีสุขภาพรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง มีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน

2561

90,000

-

186

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
280,000

-

280,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

280,000

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

280,000 ๑. บุคลากรมีความ
โรงเรียนเทศบาล 3
สนุกสนาน
๒. บุคลากรไดรับ
ประสบการณตรงจาก
การไปทัศนศึกษาดูงาน
๓. บุคลากรมีความรัก
และสามัคคี

-

บุคลากรมีสุขภาพ
รางกายที่สมบูรณ
แข็งแรง มีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 คลังขอสอบ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ
วิเคราะห และประเมินผล
ขอสอบของโรงเรียนใหเปน
ขอสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพ
พรอมที่จะนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน เพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนการ
สอนใหดียิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ
๑. ครูผูสอนมีความรูและทักษะ
ในการสรางแบบทดสอบเพื่อวัด
และประเมินผลไดถูกตองตาม
หลักการวัดและประเมินผล
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. ครูผูสอนสามารถวิเคราะห
ขอสอบในรายวิชาที่สอนได
ถูกตองรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
๑. ครูผูสอนทุกคนตระหนักถึง
ความสําคัญในการวัดและ
ประเมินผล
๒. ครูผูสอนไดพัฒนาการสราง
แบบทดสอบ และหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบไดอยาง
ถูกตองตามหลักการ

12 นิเทศภายในสถานศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาและสงเสริมงาน
วิชาการ
๒. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูนําไปสูการปฏิบัติจริง
๓. เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน
สื่อ นวัตกรรม นําไปใชในการ
จัดการเรียนรู
๔. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรู

๑. ครูทุกคนไดรับการนิเทศการ
สอน
๒. ครูสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรูไดอยางมี ประสิทธิภาพ

2561

100,000

-

187

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
100,000

-

70,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

70,000

-

2565

70,000 ครูไดมีการพัฒนาการ
สรางแบบทดสอบและ
หาคุณภาพขอสอบได
อยางถูกตองตาม
หลักการวัดและ
ประเมินผล

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 3

๑. ผูสอนมีแผนการ
โรงเรียนเทศบาล 3
จัดการเรียนรูที่นําไปใช
ในการสอนจริง
๒. ผูสอนพัฒนา
กระบวนการดาน
เทคนิคการสอน สื่อ
นวัตกรรมตลอดจน
สรางบรรยากาศในการ
เรียนรู

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลา
การทางการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
บุคลากรใหไดรับความรูและ
ประสบการณ
๒. เพื่อใหบุคลากรไดนํา
ประสบการณที่ไดรับมาใช
ประโยชนแกตนเองและ
นักเรียนตอไป
๓. เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
๔. เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพที่
ดีระหวางบุคลากรในโรงเรียน

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๗๗ คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรไดรับความรูและ
ประสบการณเพื่อนํามาใชในการ
เรียนการสอน
2. บุคลากรไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําป

14 ครูมืออาชีพ
- การประกวดแผนการจัดการ
เรียนรู
- การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
- การประกวดสื่อการเรียนรู
- การประกวดโครงการ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหครูมีการผลิตสื่อและมี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
และสื่อการเรียนรู
๒. เพื่อใหครูนําผลไปใชในการ
พัฒนานักเรียน
๓. เพื่อเสริมสรางกําลังใจตอ
การจัดการเรียนรู

เชิงปริมาณ
ครูทุกคน
เชิงคุณภาพ
ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํา
แผนการจัดการเรียนรู งานวิจัย
สื่อการเรียนการสอน และใช
การสอนแบบโครงงาน

2561

50,000

20,000

188

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000

40,000

40,000

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 4
40,000 ๑. บุคลากรใหไดรับ
ความรูและประสบการณ
๒. บุคลากรไดนํา
ประสบการณที่ไดรับมา
ใชประโยชนแกตนเอง
และนักเรียนตอไป
๓. การสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
๔. เสริมสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวาง
บุคลากรในโรงเรียน

30,000 ๑. ครูมีการผลิตสื่อและ โรงเรียนเทศบาล 4
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและสื่อการเรียนรู
๒. ครูสามารถนําผลไป
ใชในการพัฒนานักเรียน
๓. การเสริมสราง
กําลังใจตอการจัดการ
เรียนรู

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

15 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากร สามารถนํา
ความรูที่ไดจากการอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช
เพื่อใหเกิดความกาวหนาใน
วิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสรางขวัญกําลังใจแกครู
และบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผูบริหาร ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

2561

90,000

189

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
90,000

134,000

134,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 5
134,000 1. ครูและบุคลากรมี
ความกาวหนาใน
วิชาชีพจากการนํา
ความรูที่ไดจากการ
อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน
2. ครูและบุคลากร
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูและบุคลากรมี
ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

16 พัฒนาความสามารถทางภาษา
ของบุคลากร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหครูผูสอนได
มีโอกาสศึกษาดูงานดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. เพื่อสงเสริม โอกาสให
ครูผูสอนในการนําภาษาอังกฤษ
ไปใชเพื่อการสี่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
3. เพื่อสงเสริมใหครูผูสอน
ไดรับประสบการณการทํางาน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับบุคลากรในสถานที่
ตาง ๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
ครูผูสอน จํานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนมีความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

2561

-

190

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. ครูผูสอนที่เขารวม โรงเรียนเทศบาล 6
กิจกรรมมีโอกาสในการ
เรียนรู การใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร การเรียนรู
ภาษาวัฒนธรรม และ
ระบบการจัดการเรียน
การสอน
2. ครูผูสอนไดมีโอกาส
นําความรูภาษาอังกฤษ
ไปใชในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน รวมกับ
ผูอื่น
3. ครูผูสอนความรู
ความเขาใจในการใช
ประสบการณจากการ
เขารวมกิจกรรมในไปใช
ในการพัฒนาการเรียน
ของตนเองตลอดจน
แนะนําผูอื่นได

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

17 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหครูพัฒนาการ
เรียนการสอนใหนักเรียนได
เรียนรูเต็มตามศักยภาพ
๒. ครูจัดการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนสําคัญและประเมินผลโดย
ใชแฟมสะสมงาน
๓. เพื่อสงเสริมใหครูพัฒนาและ
ปรับปรุงบรรยากาศใหเอื้อตอ
การเรียนรูของนักเรียน
๔. เพื่อชวยเหลือครูแกปญหา
ในการจัดการเรียนการสอน
๕. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหเขาสู
มาตรฐานตามที่กําหนด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
- นิเทศติดตามในดานการ
จัดการเรียนการสอนของครู
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
รอยละ 100
เชิงคุณภาพ
- ครู ระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา ไดรับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ

2561

-

191

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
5,000

5,000

5,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5,000 ๑. ครูพัฒนาการเรียน โรงเรียนเทศบาล 6
การสอนใหนักเรียนได
เรียนรูเต็มตามศักยภาพ
๒. ครูจัดการสอนที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญและ
ประเมินผลโดยใชแฟม
สะสมงาน
๓. ครูพัฒนาและ
ปรับปรุงบรรยากาศให
เอื้อตอการเรียนรูของ
นักเรียน
๔. ครูแกปญหาในการ
จัดการเรียนการสอน
๕. โรงเรียนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให
เขาสูมาตรฐานตามที่
กําหนด

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ๑. เพื่อกระตุนใหบุคลากร
ศึกษา
ทางการศึกษาเปนผูใฝรูและทัน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ตอเทคโนโลยี
๒. เพื่อใหบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูความเขาใจ และ
สื่อสารภาษากาวสูอาเซียนใน
การปฏิบัติงานอยางถูกตอง
๓. เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ
ความสามารถในการทํางานได
หลากหลาย
๔. เพื่อสรางวัฒนธรรมของ
บุคลากรใหรักองคกรใฝรูและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ
๕. เพื่อใหบุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจที่ดีในการทํางาน

เชิงปริมาณ
รอยละ ๘๕ ของบุคลากรใน
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับ
ความรู ความเขาใจ เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน และนําความรูที่
ไดรับมาพัฒนางานและ
ประยุกตใชในการทํางานได

19 สงเสริมสวัสดิการ สรางขวัญ
และกําลังใจของบุคลากร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีขึ้น
มีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและ
กัน มีความรักความผูกพันตอ
โรงเรียน
เชิงปริมาณ
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจเพิ่ม
ยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธอันดี
ซึ่งกันและกัน

1. เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกบุคลากร
2. เพื่อเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน
ระหวางบุคลากร
3. เพื่อใหบุคลากรเกิดความ
มั่นคงในสวัสดิการ
4. เพื่อเปนการสรางความรัก
ความหวงใยของทางโรงเรียน
ตอบุคลากร

2561

70,000

-

192

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
70,000

-

190,000

200,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000 ๑. บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6
เปนผูใฝรูและทันตอ
เทคโนโลยี
๒. บุคลากรทางการศึกษา
มีความรูความเขาใจ และ
สื่อสารภาษากาวสูอาเซียน
ในการปฏิบัติงานอยาง
ถูกตอง
๓. บุคลากรมีความรูและ
ความสามารถในการ
ทํางานไดหลากหลาย
๔. บุคลากรสราง
วัฒนธรรมของบุคลากรให
รักองคกรใฝรูและพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ
๕. บุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจที่ดีในการทํางาน

10,000 1. บุคลากรมีขวัญและ โรงเรียนเทศบาล 6
กําลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธอันดีซึ่งกัน
และกัน มีความรักความ
ผูกพันตอโรงเรียน
2. บุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมี
ความสัมพันธอันดีซึ่งกัน
และกัน

2.2 กลยุทธการสนับสนุนการใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 สงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสงเสริมการทําวิจัยเพื่อ
แกปญหาในชั้นเรียนของครู
๒. เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหา
ในชั้นเรียนของครู

เชิงปริมาณ
ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนรอยละ
100
เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนมีความรูและทักษะใน
การทําวิจัยเพื่อแกปญหาในชั้น
เรียนไดถูกตองตามหลักการ
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

2 สงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสงเสริมใหครูสามารถ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
๒. เพื่อสงเสริมใหครูมีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียน

เชิงปริมาณ
ครูระดับประถมศึกษาปที่ 1-6
ปการศึกษา 2563 จํานวน ๒๔
คน ไดเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ครูรอยละ 95 มีความสามารถ
ในการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และมีการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู
ของผูเรียน โดยจัดทําวิจัยชั้น
เรียนทุกคน

2561

-

-

193

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

-

-

-

5,000

5,000

2565

- ๑. ครูทําวิจัยเพื่อ
แกปญหาในชั้นเรียน
๒. ครูมีทักษะ
กระบวนการวิจัยเพื่อ
แกปญหาในชั้นเรียน

5,000 ๑. ครูสามารถ
วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล
๒. ครูมีการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 3

โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 รายงานวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหครูมีความ
เชียวชาญดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู
2. เพื่อสงเสริมการวิจัยในการ
พัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหครูนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณการเรียนรูและ
พัฒนาเด็กตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
- ครูระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 - 3
ไดเขารวมโครงการรอยละ 100
เชิงคุณภาพ
- มีความพรอมในการจัด
ประสบการณการเรียนรู
- จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู
- นําผลการวิจัยไปพัฒนาเด็ก
ตอไป

2561

-

194

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

5,000

5,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5,000 1. ครูมีความเชียวชาญ โรงเรียนเทศบาล 6
ดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู
2. การวิจัยในการ
พัฒนาเด็กใหเต็มตาม
ศักยภาพ
3. ครูนําผลการวิจัยไป
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณการ
เรียนรูและพัฒนาเด็ก
ตอไป

3) ยุทธศาสตรดานการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 สงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”

วัตถุประสงค
1. เพื่อแสดงถึงความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 นอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
2. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนที่
สอดคลองกับเกณฑการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
3. เพื่อเตรียมความพรอมใน
การรับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง

2 โรงเรียนคารบอนต่ํา นําสูความ 1. เพื่อสรางจิตสํานึกนักเรียน
พอเพียง
ในการอนุรักษและพัฒนา
(เงินรายไดสถานศึกษา)
สิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญทั้ง6แหงจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับตัวชี้วัด
สถานศึกษาพอเพียง,
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญเขารับการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง

เชิงปริมาณ
- นักเรียนไมนอยกวารอยละ
90 ใหความรวมมือกับกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอมและสามารถปฏิบัติ
ตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2561

700,000

-

195

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
600,000

100,000

700,000

700,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

700,000 โรงเรียนในสังกัด
ฝายวิชาการ
เทศบาลนครหาดใหญ
ทั้ง6แหงไดรับการ
ประเมินเปน
สถานศึกษาพอเพียง
จากกระทรวงศึกษาธิการ

50,000 นักเรียนมีจิตสํานึกรักษ โรงเรียนเทศบาล 1
สิ่งแวดลอมและ
สามารถปฏิบัติตนตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 ธนาคารโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสนองพระราชดําริตาม นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนใชบริการฝากเงินกับ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ธนาคารโรงเรียนรอยละ ๙๐
๒. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
ความประหยัด
๓. เพื่อใหนักเรียนรูจักการเก็บ
ออม
๔. เพื่อใหนักเรียนไดรู
ระบบงานธนาคารจาก
ประสบการณจริง
๕. เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชนตอสวนรวม
๖. เพื่อฝกนักเรียนที่เปน
เจาหนาที่ธนาคารเปนผู
ใหบริการที่ดี

4 โรงเรียนพอเพียง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อใหนักเรียนนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชในชีวิตประจําวัน

เชิงปริมาณ
นักเรียนจํานวน ๑,๒๖๔ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนําความรูเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชในชีวิตประจําวันได

2561

-

50,000

196

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

20,000

-

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-

10,000

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. สนองพระราชดําริ โรงเรียนเทศบาล 3
ตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. ปลูกฝงใหนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานความ
ประหยัด
๓. นักเรียนรูจักการเก็บ
ออม
๔. นักเรียนไดรู
ระบบงานธนาคารจาก
ประสบการณจริง
๕. นักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชนตอ
สวนรวม
๖. นักเรียนที่เปน
เจาหนาที่ธนาคารเปนผู
ใหบริการที่ดี

10,000 นักเรียนนําหลักปรัชญา โรงเรียนเทศบาล 3
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชในชีวิตประจําวัน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

5 ตลาดนัดโศภนฯ ไรมลพิษ ชีวิต ๑. เพื่อใหผูเรียนเห็นแนวทาง
พอเพียง
ในการประกอบอาชีพ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
๒. เพื่อสงเสริมการมีรายได
๓. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรูในวิชาชีพ
๔. เพื่อใหนักเรียนนําวิธีการ
ระดมสมอง และกระบวนการ
กลุมมาปรับใชในชีวิตประจําวัน
๕. เพื่อสงเสริมและรณรงคการ
ลดใชถุงพลาสติกและการใชโฟม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
๑-๖
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนรูความสําคัญของอาชีพ
การแลกเปลี่ยนการซื้อขาย นํา
ความรูที่ไดมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน และเห็น
ความสําคัญของการลดใช
ถุงพลาสติกและการใชโฟม

2561

-

197

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

5,000

5,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

5,000 ๑. ผูเรียนไดรับ
ประสบการณจริง
๒. ครู ผูปกครอง
ชุมชนมีสวนรวม
๓. สามารถทํางานโดย
ใชกระบวนการกลุม
๔. ลดการใช
ถุงพลาสติกและโฟม
เนนการใชวัสดุจาก
ธรรมชาติ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

6 จัดประสบการณการเรียนรู
ตลาดนัดพอเพียงปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการความพรอมทั้ง 4
ดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
โดยความรวมมือของพอแม
ครอบครัว ชุมชนและผูเกี่ยวของ
2. เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร การคิด
แกปญหาและสามารถตัดสินใจ
ในเรื่องงาย ๆ ได
3. เพื่อสรางโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง เลนและ
ปฏิบัติกิจกรรม สรางองค
ความรูดวยตนเองอยางมี
ความสุข
4. เพื่อใหเด็กรูจักใชสิ่งของ
อยางรูคุณคาและเกิดประโยชน
สูงสุดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่
1-3 ไดเขารวมกิจกรรมรอยละ
100
เชิงคุณภาพ
- มีพัฒนาการความพรอมครบ
ทั้ง 4 ดาน
- มีทักษะการคิดแสวงหาความรู
ไดเหมาะสมกับวัย
- อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
- มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2561

-

198

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

5,000

5,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 6
5,000 1. เด็กมีพัฒนาการ
ความพรอมทั้ง 4 ดาน
อยางสมดุลเต็มศักยภาพ
โดยความรวมมือของ
พอแมครอบครัว ชุมชน
และผูเกี่ยวของ
2.เด็กมีความสามารถ
ในการคิดรวบยอดการ
คิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร การคิด
แกปญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได
3.เด็กไดรับประสบ
การณตรง เลน และ
ปฏิบัติกิจกรรม สราง
องคความรูดวยตนเอง
อยางมีความสุข
4. เด็กรูจักใชสิ่งของ
อยางรูคุณคาและเกิด
ประโยชนสูงสุดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 ฝกอบรมทักษะอาชีพกับผูเรียน ๑. เพื่อสงเสริมทักษะดานอาชีพ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ใหกับผูเรียน
๒. เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ
ผูเรียนในการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อใหนักเรียนนําความรูไป
ประกอบอาชีพในชีวิตประจําวัน

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 – ๖ ที่
สนใจทักษะอาชีพ
เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนมีความรู
ความสามารถดานการประกอบ
อาชีพ
๒.นักเรียนนําความรูไป
ประกอบอาชีพในชีวิตประจําวัน
ได

8 หนูนอยออมทรัพย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ
๘๐ เขารวมกิจกรรม
๒. ผูดูแลเด็กรอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนรูจักการประหยัด อด
อออม
๒. ผูเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดี

๑. เพื่อใหผูเรียนรูจักการ
ประหยัดอดออม
๒. เพื่อใหผูเรียนมีระเบียบวินัย
ในตนเอง
๓. เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
นิสัยที่ดี

2561

-

-

199

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

-

20,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

20,000

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 ๑. นักเรียนมีความรู
โรงเรียนเทศบาล 6
ทักษะการประกอบ
อาหาร
๒. นักเรียนมีจิตสํานึกที่
ดี ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. นักเรียนสามารถนํา
ความรูไปประกอบ
อาชีพในชีวิตประจําวันได
-

๑. ผูเรียนรูจักการ
ศพด.มัสยิดหมัดยา
ประหยัดอดออม
เมาะมุสลิม
๒. ผูเรียนมีระเบียบวินัย
ในตนเอง
๓. ผูเรียนมีคุณลักษณะ
นิสัยที่ดี

4) ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
4.1 กลยุทธการสรางเครือขายผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา โดยบูรณาการตามบริบททองถิ่น
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โรงเรียนสังกัดเทศบาล)

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดไดรับทราบถึง
บทบาทหนาที่ของตนเองในการ
ดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษา
รวมกัน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดมีความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ตนเองและสามารถรวมกัน
พัฒนาสถานศึกษา

2 สรางเสริมความรวมมือในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูปกครอง ครู และ
สถานศึกษา
2. เพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การดูแลชวยเหลือและพัฒนา
นักเรียน

เชิงปริมาณ
ผูปกครอง นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เขารวมกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
เกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูปกครอง ครู และสถานศึกษา
ซึ่งสงผลตอการชวยเหลือและ
พัฒนานักเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพ

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

-

200

60,000

500,000

500,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

500,000 คณะกรรมการ
ฝายกิจการโรงเรียน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดมีความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาที่
ของตนเองและสามารถ
รวมกันพัฒนาการจัด
การศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
50,000 1. เกิดความสัมพันธที่ดี โรงเรียนเทศบาล 1
ระหวางผูปกครอง ครู
และสถานศึกษา
2. ผูปกครองใหความ
รวมมือในการดูแล
ชวยเหลือและพัฒนา
นักเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 เยี่ยมบานนักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อศึกษาติดตามขอมูล
นักเรียนที่บานเปนรายบุคคล
2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางครูกับผูปกครอง ใน
การรวมกันดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

1. เชิงปริมาณ
- ครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษา
เยี่ยมบานนักเรียนในหองเรียนที่
รับผิดชอบไมนอยกวา รอยละ
50 ของนักเรียนทั้งหมด
2. เชิงคุณภาพ
- ครูรับทราบขอมูลนักเรียนเปน
รายบุคคล สามารถดูแล
ชวยเหลือนักเรียนรวมกับ
ผูปกครองไดตามสภาพปญหา
อยาแทจริง

4 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
- กิจกรรมการเยี่ยมบาน
- กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม
(นร.LD)
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
นักเรียนระหวางผูปกครองและ
คุณครู
2. เพื่อศึกษาขอมูล ปญหา
ความตองการ เพื่อวางแผนดูแล
ชวยเหลือและพัฒนานักเรียน
3. เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูปกครองกับครู

เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒
(บานหาดใหญ) ทุกคน ไดรับ
การเยี่ยมบาน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒
(บานหาดใหญ) ทุกคน ไดรับ
การเยี่ยมบานเพื่อศึกษาขอมูล
และวางแผนการชวยเหลือและ
พัฒนาตอไป

2561

-

3,000

201

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
200,000

120,000

120,000

3,000

40,000

40,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

120,000 1. ครูและโรงเรียนมี
โรงเรียนเทศบาล 1
ขอมูลสําหรับการดูแล
ชวยเหลือ ปองกัน และ
แกปญหานักเรียน
2. เกิดความสัมพันธอัน
ดีระหวางครูและ
ผูปกครอง

40,000 1. มีการแลกเปลี่ยน
โรงเรียนเทศบาล 2
ขอมูลนักเรียนระหวาง
ผูปกครองและคุณครู
2. ไดศึกษาขอมูล
ปญหา ความตองการ
เพื่อวางแผนดูแล
ชวยเหลือและพัฒนา
นักเรียน
3. ไดสราง
ความสัมพันธอันดี
ระหวางผูปกครองกับครู

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 เยี่ยมบานของนักเรียนระดับ
ปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
นักเรียนระหวางผูปกครองและ
คุณครู
2. เพื่อศึกษาขอมูล ปญหา
ความตองการ เพื่อวางแผนดูแล
ชวยเหลือและพัฒนานักเรียน
3. เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูปกครองกับครู

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
หาดใหญ) ไดรับการเยี่ยมบาน
จํานวน 354 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
หาดใหญ) ทุกคน ไดรับการ
เยี่ยมบานเพื่อศึกษาขอมูล และ
วางแผนการชวยเหลือและ
พัฒนาตอไป

6 สายใยอุนไอรัก
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหผูปกครองไดดูแล
ลูกหลานอยางใกลชิด
2. เพื่อใหผูปกครองไดทราบ
ปญหาดานการเรียนและดาน
สวนตัวของบุตรหลานดวย
ตนเองและแกปญหาไดทันทวงที
3. เพื่อใหผูปกครองไดทราบ
ขาวสารของทางโรงเรียนและ
สรางสัมพันธที่ดีระหวางครู
ผูปกครองและสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
หาดใหญ) ไดรับการเยี่ยมบาน
จํานวน 354 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
หาดใหญ) ทุกคน ไดรับการ
เยี่ยมบานเพื่อศึกษาขอมูล และ
วางแผนการชวยเหลือและ
พัฒนาตอไป

2561

-

-

202

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

10,000

10,000

-

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. มีการแลกเปลี่ยน
โรงเรียนเทศบาล 2
ขอมูลนักเรียนระหวาง
ผูปกครองและคุณครู
2. ไดศึกษาขอมูล
ปญหา ความตองการ
เพื่อวางแผนดูแล
ชวยเหลือและพัฒนา
นักเรียน
3. ไดสราง
ความสัมพันธอันดี
ระหวางผูปกครองกับครู

10,000 1. ผูปกครองไดดูแล
ลูกหลานอยางใกลชิด
2. ผูปกครองไดทราบ
ปญหาดานการเรียน
และดานสวนตัวของ
บุตรหลานดวยตนเอง
และแกปญหาได
ทันทวงที
3. ผูปกครองไดทราบ
ขาวสารของทาง
โรงเรียนและสราง
สัมพันธที่ดีระหวางครู
ผูปกครองและ
สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

7 บานแหงความสุข
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหผูปกครองไดดูแล
ลูกหลานอยางใกลชิด
2. เพื่อใหผูปกครองไดทราบ
ปญหาดานการเรียนและดาน
สวนตัวของบุตรหลานดวย
ตนเองและแกปญหาไดทันทวงที

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
หาดใหญ) ไดรับการเยี่ยมบาน
จํานวน 354 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน
หาดใหญ) ทุกคน ไดรับการ
เยี่ยมบานเพื่อศึกษาขอมูล และ
วางแผนการชวยเหลือและ
พัฒนาตอไป

8 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบาน
- กิจกรรมกาวยางอยางเขาใจ
- กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อรับฟง แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครอง
๒. เพื่อสรางความเขาใจอันดี
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
๓. เพื่อรับทราบปญหาของ
นักเรียนในการใหความชวยเหลือ

เชิงปริมาณ
นักเรียนอนุบาล – มัธยมศึกษา
ปที่ ๓
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนไดรับทราบปญหาของ
นักเรียนอยางทั่วถึง และ
สามารถนํามาใชแกปญหาได

32,000

9 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหสถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่ และประชุมผูปกครองนักเรียน
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ถึงผูเรียนทุกคน
2. เพื่อเปดโอกาสใหผูปกครอง
รวมกันสงเสริมพัฒนา ปองกัน
และแกไขปญหานักเรียน

10,000

-

203

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

20,000 1. ผูปกครองไดดูแล
ลูกหลานอยางใกลชิด
2. ผูปกครองไดทราบ
ปญหาดานการเรียน
และดานสวนตัวของ
บุตรหลานดวยตนเอง
และแกปญหาได
ทันทวงที

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000

20,000

20,000

7,000

7,000

7,000 ๑. รับฟง แลกเปลี่ยน โรงเรียนเทศบาล 3
ความคิดเห็นระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง
๒. สรางความเขาใจอัน
ดีระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครอง
๓. ทราบปญหาของ
นักเรียนในการใหความ
ชวยเหลือ

10,000

10,000

10,000

10,000 การดําเนินงานระบบ โรงเรียนเทศบาล 5
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
เปนไปอยางเปนระบบ
ครบถวนสมบูรณ
และนักเรียนทุกคน
ไดรับการชวยเหลือตาม
ความแตกตางอยางทั่วถึง

โรงเรียนเทศบาล 2

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 เยี่ยมบานผูเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจตอคุณภาพของ
ผูเรียน
๒. เพื่อใหผูปกครองและ
ชุมชนมความพึงพอใจตอครู

เชิงปริมาณ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ รอย
ละ ๙๐ ไดเขารวมโครงการ
เยี่ยมบาน
เชิงคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
ผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของผูปกครองและชุมชน

11 เยี่ยมบาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางศูนยฯกับบาน
๒. เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการที่
ดีทั้ง ๔ ดาน
๓. เพื่อแกไขปญหาและให
ความชวยเหลือดูแลนักเรียน

เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ
๘๐ ไดรับการเยี่ยมบาน
๒. ผูดูแลเด็กไมนอยกวารอยละ
๑๐๐ เยี่ยมบานนักเรียน
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนไดรับการชวยเหลือ
และพัฒนาทั้ง ๔ ดาน
๒. เกิดความรวมมือระหวาง
บานและศูนยในการจัดการ
เรียนการสอน

2561

10,000

-

204

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
20,000

-

20,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

20,000

-

2565

20,000 - ผูปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจตอคุณ
ภาพของผูเรียน
- ผูปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจตอครู

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 6

๑. เกิดความสัมพันธที่ดี ศพด.มัสยิดหมัดยา
ระหวางศูนยฯกับบาน เมาะมุสลิม
๒. ผูเรียนมีพัฒนาการที่
ดีทั้ง ๔ ดาน
๓. ผูเรียนไดรับการ
แกไขปญหาและให
ความชวยเหลือดูแล
แบบมีสวนรวม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

12 ประชุมผูปกครองนักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการประสานความ
รวมมือระหวางผูปกครอง
นักเรียนกับโรงเรียน
2. เพื่อเปนการรวมกันในการ
หาแนวทางปองกันและ
แกปญหาดานการเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียน
3. เพื่อเปนการสนับสนุนให
ผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
4. เพื่อสนองความมุงหมาย
และหลักการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2551 และ
พ.ร.บ. 2545

13 ประชุมผูปกครองระดับอนุบาล ๑. เพื่อใหครูและผูปกครอง
– ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ แลกเปลี่ยนขอมูลที่เปน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ประโยชนและแกปญหานักเรียน
เปนรายบุคคล
๒. เพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของโรงเรียน
๓. เพื่อประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๒ (บานหาดใหญ)
จํานวน 1,465 คน
เชิงคุณภาพ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) ได
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนไปใน
แนวทางที่ถูกตองและเต็ม
ศักยภาพ

เชิงปริมาณ
ผูปกครองนักเรียนตั้งแตชั้น
อนุบาล ๑ - ม.๓ ทุกคน
เชิงคุณภาพ
ผูปกครองรับทราบกฎ ระเบียบ
ของโรงเรียน แลกเปลี่ยนขอมูล
เพื่อการแกปญหา และรับสาร
ขอมูลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

2561

15,000

25,000

205

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
15,000

15,000

15,000

25,000

25,000

25,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,000 1. มีการประสานความ โรงเรียนเทศบาล 2
รวมมือระหวาง
ผูปกครองนักเรียนกับ
โรงเรียน
2. โรงเรียนและ
ผูปกครองไดรวมกันหา
แนวทางปองกันและ
แกปญหาดานการเรียน
และพฤติกรรมของ
นักเรียน
3. ผูปกครอง ชุมชนมี
สวนรวมในการจัด
การศึกษา
4. เพื่อสนองความมุง
หมายและหลักการจัด
การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2551 และ พ.ร.บ.
2545

25,000 ๑. ครูและผูปกครองได โรงเรียนเทศบาล 3
แลกเปลี่ยนขอมูลที่เปน
ประโยชน
๒. มีความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ของโรงเรียน
๓. ประชาสัมพันธการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมเนื่อง ๑. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมดาน
ในวันกตัญู
ความกตัญูรูคุณใหกับนักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
๒. เพื่อสรางสัมพันธที่ดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
๓. เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่
เรียนดี ประพฤติดีแตขาดแคลน
ทุนทรัพย

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปที่ ๖ เขารวม
กิจกรรม และมอบทุนการศึกษา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีคุณธรรมดานความ
กตัญูรูคุณใหกับนักเรียน และ
เกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน

15 Walk Rally สานสัมพันธ
ผูปกครองกับนักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
นักเรียนสายชั้นอนุบาล ชั้นปที่
3 จํานวน 133 คนเขารวม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถพัฒนาความรู
และทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ทักษะที่จําเปนในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และจัดการ
เรียนรู
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห มีวิจารณญาณ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
สามารถแกปญหา และ
เหมาะสมกับวัย
3. เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
4. เพื่อใหผูปกครองและชุมชน
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมของ
โรงเรียน

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

20,000

206

50,000

100,000

100,000

20,000

25,000

25,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 ๑. นักเรียนมีคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 1
ดานความกตัญูรูคุณ
๒. เกิดความสัมพันธที่ดี
ระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
๓. นักเรียนที่เรียนดี
ประพฤติดีแตขาด
แคลนทุนทรัพย ไดรับ
การชวยเหลือเงิน
ทุนการศึกษา

25,000 1. นักเรียนมีความรู
โรงเรียนเทศบาล 2
ทักษะที่จําเปนในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง และจัดการเรียนรู
2. นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห มีวิจารณญาณ
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถ
แกปญหา และ
เหมาะสมกับวัย
3. นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค
4. ผูปกครองและชุมชน
ไดมีสวนรวมในกิจกรรม
ของโรงเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 สานสัมพันธชุมชน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ขอมูล ความเคลื่อนไหวดาน
การศึกษาตลอดจนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนสู
ชุมชน
2. เพื่อสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับ
ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
3. เพื่อใหผูปกครอง โรงเรียน
และชุมชน สามารถสงเสริม
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน

เชิงปริมาณ
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนรอยละ
90
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ดานประชาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจ
และยอมรับของผูปกครองและ
ชุมชน

17 สัมพันธชุมชน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ
ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน
๒. เพื่อใหสถานศึกษาบริหาร
โดยใชหลักการมีสวนรวม
๓. เพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวน
รวมพัฒนาสถานศึกษา
๔. เพื่อใหผูปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจตอครูและ
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
- ผูปกครอง จํานวน 1,011 คน เขา
รวมประชุมภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน
๑๕ คน เขารวมประชุม ป
การศึกษาละอยางนอย ๔ ครั้ง
- คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
จํานวน ๑๕ คน เขารวมประชุมภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน
ผูปกครองและชุมชน ใหสถานศึกษา
บริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม ซึ่ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีสวนรวมพัฒนาสถานศึกษา
และผูปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจตอครูและสถานศึกษา

2561

-

20,000

207

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

30,000

10,000

10,000

30,000

30,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. โรงเรียนมีการ
โรงเรียนเทศบาล 2
ประชาสัมพันธขาวสาร
ขอมูล ความเคลื่อนไหว
ดานการศึกษาตลอดจน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียนสูชุมชน
2. ผูเรียน ผูปกครอง
และชุมชนไดสราง
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
3. ผูปกครอง โรงเรียน
และชุมชน สามารถ
สงเสริม สนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียน

30,000 ๑. ครูมีปฏิสัมพันธที่ดี โรงเรียนเทศบาล 6
กับผูเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๒. สถานศึกษาบริหาร
โดยใชหลักการมีสวนรวม
๓. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสวนรวมพัฒนา
สถานศึกษา
๔. ผูปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจ
ตอครูและสถานศึกษา

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

18 จัดอบรมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการสรางความรวมมือ
ความสัมพันธที่ดี และ
เสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด
ไว
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนจํานวน
45 คน
เชิงคุณภาพ
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีการประชุมและ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน เพื่อ
ความสัมพันธที่ดีและไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ มีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่

2561

-

208

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
100,000

100,000

200,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 1. คณะกรรมการ
โรงเรียนเทศบาล 1
สถานศึกษามีการ
ประชุมเพื่อสรางความ
รวมมือ ความสัมพันธที่ดี
และมีความรูเกี่ยวกับ
บทบาท หนาที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและหนาที่
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาพื้นฐาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนมากขึ้น
2. เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาดานการศึกษา
3. เพื่อใหชุมชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
จัดใหมีการประชุมคณะกรรม
กากรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน คณะครู และผูที่
เกี่ยวของ ไดประชุม
ปรึกษาหารือในการดําเนิน
กิจการของโรงเรียนเทศบาล ๒
(บานหาดใหญ) จํานวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให
มีคุณภาพ

20 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
๒. เพื่อรวมวางแผน
ปรึกษาหารือ และสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สวัสดิการนักเรียน
๓. เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน

เชิงปริมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่
ไดรับการแตงตั้ง จากชุมชนและ
ผูปกครอง ตัวแทนผูปกครอง
จํานวน ๑๕ คน และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาที่
จํานวน ๑๕ คน เขารวม
ปรึกษาหารือ วางแผนการ
ดําเนินการของโรงเรียน
๒. คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีสวนรวมในการประชุม
เพื่อสรางความสัมพันธและ
ปรึกษาหารือ

2561

50,000

6,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000

40,000

40,000

5,000

3,000

3,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตน
มากขึ้น
2. ชุมชนไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาดาน
การศึกษา
3. ชุมชนมีความพึง
พอใจในการดําเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2

3,000 ๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน
มีความสัมพันธที่ดีกับ
โรงเรียน
๒. รับทราบขอมูลให
ความรวมมือในการ
พัฒนาสถานศึกษา
๓. รับทราบขอมูล มี
สวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

21 ประชุมผูปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- กิจกรรมประชุมผูปกครอง
- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- กิจกรรมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาดู
งานนอกสถานที่
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางความเขาใจดานการ
บริหารการจัดการในโรงเรียนระหวาง
ผูบริหารโรงเรียนและผูปกครอง
๒. เพื่อใหผูปกครองเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ
๓. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
บาน โรงเรียน และชุมชน
๔. เพื่อใหผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการแก
ปญหาตางๆ ของนักเรียนรวมกับ
โรงเรียน
๕. เพื่อใหผูปกครองและชุมชนรวม
เสนอแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน
6. เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
7. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
8. เพื่อใหคณะกรรมการฯเขาใจ
บทบาทหนาที่
9. เพื่อใหคณะกรรมการฯมีสวนรวมใน
การกํากับ ติดตาม การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
10. เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ไดมีความรู ความสามารถในบทบาท
หนาที่ของตนเองตอสถานศึกษา
11. เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
1. ผูปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองทราบนโยบายการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๒. ผูปกครองไดพบปะผูบริหาร ครู
ในโรงเรียนและครูประจําชั้นเพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาเพื่อ
แกปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
๓. ผูปกครองไดเขารวมแสดงความ
คิดเห็น/ขอเสนอแนะการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการสถานศึกษามี
สวนรวมในการจัดการศึกษา
5. คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความรู ความสามารถในบทบาท
หนาที่ของตนเองตอสถานศึกษา
และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น

2561

55,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
65,000

65,000

65,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

65,000 ๑. ผูปกครองนักเรียนให

ความสนใจเขารวมประชุม
พรอมเพรียงกัน
๒. สรางความเขาใจอันดี
และเกิดความรวมมือ
ระหวางชุมชน ผูปกครอง
และบุคลาการทาง
การศึกษาในโรงเรียน
๓. ผูบริหาร ครูและ
ผูปกครองนักเรียนไดรวม
พัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนที่ตนมีสวน
รับผิดชอบ มุงเนนประเด็น
เกง ดี และมีความสุขกับ
การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู
ความสามารถในบทบาท
หนาที่ของตนเองตอ
สถานศึกษา
5. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

22 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนและกรรมการ
สถานศึกษาในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา
2. เพื่อสรางความเขาใจอันดี
ระหวางโรงเรียนและกรรมการ
สถานศึกษา

23 สงเสริมศักยภาพคณะกรรมการ 1. เพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ตระหนักทบทวนบทบาทหนาที่
ที่มีตอสถานศึกษาในการรวม
กําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี
โอกาสศึกษาดูงานสถานศึกษา
ที่มีผลงานดีเดนเปนแบบอยาง
มากําหนดนโยบายและแผนงาน
ใหการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. เพื่อสรางศักยภาพและความ
เขมแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง

เชิงปริมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษา รอย
ละ 95 เขารวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา และ
กําหนดนโยบายและแผนงานให
การพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีศักยภาพและ
ความเขมแข็งของสถานศึกษา

2561

5,000

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
5,000

40,000

40,000

50,000

75,000

75,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 1. คณะกรรมการ
โรงเรียนเทศบาล 5
สถานศึกษามีสวนรวม
สงเสริม สนับสนุนและ
รวมพัฒนาการจัด
การศึกษา
2. โรงเรียนและ
กรรมการสถานศึกษามี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน
75,000 1. คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตระหนักทบทวนบทบาท
หนาที่ที่มีตอสถานศึกษา
ในการรวมกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
2. คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี
โอกาสศึกษาดูงาน
สถานศึกษาที่มีผลงาน
ดีเดนเปนแบบอยางมา
กําหนดนโยบายและ
แผนงานใหการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
3. สรางศักยภาพและ
ความเขมแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 จัดทําสารสัมพันธเอ็งเสียง
สามัคคี
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
กิจกรรมและผลงานตางๆ ของ
โรงเรียน
๒. เพื่อใหนักเรียนบุคลากร
ผูปกครอง ชุมชน และบุคคลภาย
นอกไดรับรูขาวสารของโรงเรียน

เชิงปริมาณ
- นักเรียน บุคลากรผูปกครอง
ชุมชน และบุคคลภายนอก
ไดรับทราบขาวสารรอยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน บุคลากรผูปกครอง
ชุมชน และบุคคลภายนอก
ไดรับทราบความเคลื่อนไหว
การเปลี่ยนแปลง ขอมูลขาวสาร
การดําเนินงานของโรงเรียนที่
จําเปน และมีประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน

25 จัดนิทรรศการทางการศึกษา
“เอ็งเสียงวิชาการ”
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อเปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดแสดงความรู
ความสามารถทักษะทาง
วิชาการตามความถนัดและตาม
ศักยภาพ
2. เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสู
สาธารณชน

เชิงปริมาณ
- นักเรียนและครูเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดแสดงความรู
ความสามารถทักษะทาง
วิชาการตามความถนัดและตาม
ศักยภาพ เผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตอ
สาธารณชน

2561

-

-

212

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 ๑. เผยแพรและ
โรงเรียนเทศบาล 1
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร กิจกรรมและ
ผลงานตางๆ ของ
โรงเรียน
๒. นักเรียนบุคลากร
ผูปกครอง ชุมชน และ
บุคคลภาย
นอกไดรับรูขาวสารของ
โรงเรียน

250,000 1. นักเรียนไดแสดง
ความรูความสามารถ
ทักษะทางวิชาการตาม
ความถนัดและตาม
ศักยภาพ
2. เผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตอ
สาธารณชน

โรงเรียนเทศบาล 1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 ประชาสัมพันธโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ขอมูล ความเคลื่อนไหวดาน
การศึกษาตลอดจนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนสู
ชุมชน
2. เพื่อสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับ
ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
3. เพื่อใหผูปกครอง โรงเรียน
และชุมชน สามารถสงเสริม
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน

เชิงปริมาณ
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน รอยละ
90
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ดานประชาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจ
และยอมรับของผูปกครองและ
ชุมชน

27 ประชาสัมพันธงานกิจการ
โรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
๒. เพื่อรวมวางแผนสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สวัสดิการนักเรียน
๓. เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมมีความสัมพันธที่ดีกับ
โรงเรียน
๒. ไดรับทราบและมีสวนรวม
สนับสนุนการทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน สวัสดิการนักเรียน
๓. ไดรับทราบขอมูลและมีสวน
รวมในการพัฒนาสถานศึกษา
ชวยประชาสัมพันธกิจกรรมของ
โรงเรียน

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 1. โรงเรียนมีการ
โรงเรียนเทศบาล 2
ประชาสัมพันธขาวสาร
ขอมูล ความเคลื่อนไหว
ดานการศึกษาตลอดจน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียนสูชุมชน
2. ผูเรียน ผูปกครอง
และชุมชนไดสราง
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
3. ผูปกครอง โรงเรียน
และชุมชน สามารถ
สงเสริม สนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียน

100,000 ๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน
มีความสัมพันธที่ดีกับ
โรงเรียน
๒. รับทราบขอมูลให
ความรวมมือในการ
พัฒนาสถานศึกษา
๓. รับทราบขอมูล มี
สวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

28 ประชาสัมพันธโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเผยแพรและประขาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสาร กิจกรรมและ
ผลงานตางๆของโรงเรียน
บุคลากรและบุคคลภายนอก
ไดรับรูในรูปแบบตาง ๆ

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
๗๗ คน นักเรียน ๘๘๑ คน
เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรและนักเรียนไดรับ
ทราบความเคลื่อนไหว การ
เปลี่ยนแปลง ขอมูลขาวสารการ
ดําเนินงานของโรงเรียนที่จําเปน
และมีประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน

29 ประชาสัมพันธการจัดการศึกษา 1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ขาวสาร กิจกรรมของโรงเรียนสู
สาธารณชน
2. เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร
และกิจกรรมของโรงเรียนผาน
สื่อสิ่งพิมพ เวปไซตและปาย
ประชาสัมพันธ

30 ประชาสัมพันธทางการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
1. บุคลากร นักเรียนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
2. ผูปกครอง ชุมชน ไดรับ
ขอมูลสาร
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนดําเนินงาน
ประชาสัมพันธอยางเปนระบบ
ชัดเจนและตอเนื่องอยางมี
คุณภาพ

1. เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร กิจกรรมของโรงเรียน
2. เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร
กิจกรรม และผลงานของ
โรงเรียน
3. เพื่อจัดระบบงาน
ประชาสัมพันธการดําเนินงาน
เปนรูปธรรมอยางตอเนื่องและ
ชัดเจน

2561

80,000

20,000

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000

40,000

40,000

40,000 ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4
และบุคคลภายนอกรับรู
ขอมูล ขาวสาร
กิจกรรมและผลงาน
ตางๆ ของโรงเรียน

30,000

30,000

30,000

30,000 1. สาธารณชนทราบ โรงเรียนเทศบาล 5
ขาวสาร กิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียน
2. เกิดความสัมพันธอัน
ดีระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน

60,000

60,000

60,000

60,000 1. โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร กิจกรรมของ
2. โรงเรียนเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร กิจกรรม
และผลงานของ
3. มีระบบงานประชา
สัมพันธการดําเนินงาน
เปนรูปธรรมอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

31 สงเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและระบบการบริหาร
จัดการ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของโรงเรียน
ใหมีความเขมแข็งทุกดาน
2. เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวน
เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานและผาน
การประเมิน สมศ.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ผูปกครอง และ
ผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล และมี
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน และผานการประเมิน
สมศ.

2561

-

215

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

7,000

7,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

7,000 1. สถานศึกษามี
โรงเรียนเทศบาล 6
ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการใหมีความ
เขมแข็งทุกดาน
2. สถานศึกษาเปด
โอกาสใหผูมีสวน
เกี่ยวของมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
และผานการประเมิน
สมศ.

5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
5.1 กลยุทธการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาล

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง ,เพื่อ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูบริหารสถานศึกษา,ตัวแทน
พนักงานครูที่ทําหนาที่หน.งาน
,หน.สาระ,หน.สายชั้นเพื่อ
สรุปผลจัดสอบ RT,NT,O-NET
ของสถานศึกษา

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูบริหารสถานศึกษา,ตัวแทน
พนักงานครูที่ทําหนาที่ หน.งาน
,หน.สาระ,หน.สายชั้นเพื่อ
สรุปผลการจัดสอบ
RT,NT,O-NETของสถานศึกษา

2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และ
สื่อการเรียนการสอน วิชา
อิสลามศึกษาและวิชา พุทธ
ศาสนาในหลักสูตร การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาครูผูสอนอิสลาม
ศึกษาและพุทธศาสนาในการใช
สื่อการสอนในสถานศึกษา จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักสูตรสูผูเรียน
สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดการ
เรียนรูและบริหารการจัด
การศึกษาและจัดซื้อหนังสือ
และสื่อการสอนเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน

ครูอิสลามศึกษาและครูสอน
พุทธศาสนา โรงเรียนในสังกัด
ท.1-ท.6 ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสูนักเรียนที่สอดคลอง
กับตัวชี้วัดหลักสูตรลงสูผูเรียน
จัดซื้อสื่อการสอนใชใน
สถานศึกษาที่จัดหลักสูตรแบบ
ผสมผสาน จํานวน 6 แหง

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
150,000

200,000

200,000

900,000

900,000

900,000

900,000

150,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000 โรงเรียนในสังกัดมี
โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาตามกลุมสาระที่
มีคะแนนการสอบต่ํา
กวาระดับประเทศ

ฝายวิชาการ

900,000 - ครูผูสอนตาม
เปาหมายไดรับการ
พัฒนาการใชสื่อ
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ
ไดรับหนังสื่อ/สื่อการ
สอนที่มีคุณภาพ

ฝายวิชาการ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 พัฒนาศักยภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

เพื่อใหพนักงานเทศบาล และ
พนักงานครูเทศบาล มีความ
เขาใจในขั้นตอนการจัดทํา/
เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง
แผนพัฒนาการศึกษา ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
ครูเทศบาล ใหความรูเรื่อง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา จํานวนไมนอยกวา
120 คน

4 จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
ประจําป
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนาและสงเสริมการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
2. เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
3. เพื่อใหครูและบุคลากรมีสวน
รวมในการจัด แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ

เชิงปริมาณ
รอยละของจํานวนครูและ
บุคลากรทั้งหมดจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา
สี่ป แผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561

-

-
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100,000

150,000

150,000

50,000

30,000

30,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

150,000 พนักงานเทศบาลและ ฝายแผนงานและ
พนักงานครูเทศบาล
โครงการ
สามารถจัดทํา/
เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง
แผนพัฒนาการศึกษา
ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

30,000 1. จัดทําแผนพัฒนา
โรงเรียนเทศบาล 1
การศึกษา
2. รองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก
3. ครูและบุคลากรมี
สวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป
แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 จัดทําและพัฒนาระบบประกัน ๑. เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
คุณภาพการศึกษา
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๒. เพื่อนําผลการประเมินมา
จัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และนํามาใชในการ
ตัดสินใจวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากร จํานวนไมนอย
กวารอยละ 90 มีสวนรวมใน
การประเมินและจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีรายงานประเมิน
ตนเองเพื่อเตรียมความพรอม
ในการติดตามตรวจสอบจาก
หนวยงานตนสังกัด และรองรับ
การประเมินจากองคกร
ภายนอก นําไปสูการรับรอง
คุณภาพการศึกษา

6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

- อบรมการเตรียมความพรอม
ของสถานศึกษาสําหรับการ
ประเมินคุณภาพนอกรอบ 3
จํานวน 1 วัน
- จํานวนครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเกี่ยวของจํานวน
80 คน

1. เพื่อนําผลการประเมินราย
มาตรฐานการศึกษามาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพนักเรียน
2. เพื่อนําผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ใน 8 กลุมสาระและ
การประเมินพัฒนาการมา
ปรับปรุงการจัดการสอนที่สงผล
ตอการพัฒนา คุณภาพนักเรียน

2561

-

20,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
40,000

40,000

40,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 ๑. โรงเรียนมีการจัดทํา โรงเรียนเทศบาล 1
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
การรองรับการประเมิน
จากองคกรภายนอก
(สมศ.)
๒. นําผลการประเมิน
มาจัดทําขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
และนํามาใชในการ
ตัดสินใจวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน

20,000 1. มีการพัฒนา
โรงเรียนเทศบาล 2
ปรับปรุงคุณภาพนักเรียน
2. การจัดการสอน
ไดรับการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

7 จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อใหมีแผนพัฒนา
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
งบประมาณแผนพัฒนา 5 ป
สําหรับการบริหารสถานศึกษา
2. เพื่อจัดระบบงานให
สอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพ
3. เพื่อสะดวกในการวาง
แผนการดําเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลการทํางาน

เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีแผนตางๆ เปน
คูมือแจกจายสําหรับ
ผูรับผิดชอบพรอมแผนพัฒนา
ตางๆ มีประสิทธิภาพสามารถใช
งานได
เชิงคุณภาพ
จัดระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไดอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ

8 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๑. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
จัดทําเอกสารประเมินหลักสูตร เรียนของนักเรียนตามระเบียบ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
วัดผลประเมินผล
๒. เพื่อประเมินการอานคิด
วิเคราะหและเขียนของนักเรียน
๓. เพื่อจัดทําเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.)
ถูกตองตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
– ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน
๑,๐๗๙ คน ไดจัดทําเอกสาร
การประเมินผลและวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน

2561

10,000

100,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
10,000

10,000

10,000

70,000

70,000

70,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. ไดพัฒนาระบบการ โรงเรียนเทศบาล 2
บริหารจัดการ
สถานศึกษา
2. ไดจัดระบบงานให
สอดคลองกับระบบการ
ประกันคุณภาพ
3. ไดรับความสะดวก
ในการวางแผนการ
ทํางาน

70,000 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3
ทางการเรียนตามเกณฑ
ของระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
๒. นักเรียนผานการ
ประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียน
๓. นักเรียนมีเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช
2551

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา
มีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๓. เพื่อใหสถานศึกษามี
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ภายในอยางมีระบบ

๑. ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพเพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาเขาสูเกณฑที่กําหนด
๒. จัดทําเอกสารรายงาน
คุณภาพการศึกษาแก
ผูเกี่ยวของทราบ

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคลองกับ
สภาพปญหาในสถานศึกษา
๒. เพื่อวางแผนในการพัฒนา
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา
จํานวน ๓ แผน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา
ที่มีคุณภาพเพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน

2561

10,000

25,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

10,000 ๑. มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๒. รายงานผลการจัด
การศึกษาประจําปให
ผูเกี่ยวของทราบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 3

10,000 โรงเรียนมีแผนพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3
สถานศึกษาที่สอดคลอง
กับสภาพปญหา และ
ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
เปาหมายที่กําหนด

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

11 ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
๒. เพื่อใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๓. เพื่อใหสถานศึกษามีการ
จัดทํารายงานประจําป
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
ครู บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๔ ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. มีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
๒. มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
๓. มีการจัดทํารายงานประจําป
๔. มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
อยางตอเนื่องตามเกณฑ
เปาหมายที่คาดหวัง

2561

15,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
15,000

15,000

15,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 4
15,000 ๑. มีการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
๒. มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
๓. มีการจัดทํารายงาน
ประจําป
๔. มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาอยาง
ตอเนื่องตามเกณฑ
เปาหมายที่คาดหวัง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 สงเสริมการบริหารงานแบบมี
สวนรวม
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา และการจัดทําแผน
(SBMLD)
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อวางแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนแบบโรงเรียน
เปนฐาน
๒. เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
๓. เพื่อใหคณะครูมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ และการจัดทําแผน
SBMLD

เชิงปริมาณ
ผูบริหารและคณะครูโรงเรียน
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
จํานวน ๖๖ คน
เชิงคุณภาพ
ผูบริหารและคณะครูโรงเรียน
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษา ฯลฯ

13 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อใหโรงเรียนมีแผนพัฒนา
การศึกษาที่สอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น ในการพัฒนาผูเรียนให
บรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศนและวัตถุประสงค

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา, แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา ,และ
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณที่ถูกตองและเปน
ปจจุบัน

2561

20,000

10,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

20,000 ๑. สถานศึกษามี
แนวทางในการพัฒนา
๒. สามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
๓. คณะผูบริหารและ
คณะครูมีสวนรวมใน
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปการศึกษา
และ แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 4

10,000 โรงเรียนมีแผนพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 5
การศึกษาที่สอดคลอง
กับความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น ใน
การพัฒนาผูเรียนให
บรรลุตามเปาหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศนและ
วัตถุประสงค

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

14 ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อนําผลการประเมินมา
จัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการศึกษา และ
นํามาใชในการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตอหนวยงานตนสังกัด
3. เพื่อเตรียมความพรอมใน
การรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

นักเรียนไดรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ครูและบุคลากรมี
ความรูความเขาใจ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการ
พัฒนาการศึกษาไดตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด

2561

10,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 5
10,000 1. โรงเรียนมีขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัด
การศึกษา และนํามาใช
ในการตัดสินใจวางแผน
พัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
2. โรงเรียนมีรายงาน
การประเมินตนเองเพื่อ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ตอหนวยงานตนสังกัด
3. โรงเรียนมีความ
พรอมในการรับการ
ประเมินภายนอกจาก
สมศ.

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

15 วัดและประเมินผลการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ
วัดและประเมินผล
2. เพื่อวิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจนักเรียนเปน
รายบุคคล
3. เพื่อจัดระบบการบันทึกการ
รายงานผล และสงตอขอมูล
ของนักเรียน
4. เพื่อใหครูมีการประเมินผล
การเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูที่จัดให
นักเรียนและอิงพัฒนาการของ
นักเรียน
5. เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศใน
การวางแผนและพัฒนา
การศึกษาของนักเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๓
และนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ไดรับการ
วัดผลประเมินผลที่ครอบคลุม
เนื้อหาทุกกลุมสาระการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับมาตรฐาน มีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับ
ระดับชั้นเรียนตามการประเมินตรง
กับสภาพจริง

2561

60,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
60,000

60,000

60,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

60,000 1. เพื่อใหนักเรียนทุก โรงเรียนเทศบาล 6
คนไดรับวัดและ
ประเมินผล
2. เพื่อวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและ
เขาใจนักเรียนเปน
รายบุคคล
3. เพื่อจัดระบบการ
บันทึกการรายงานผล
และสงตอขอมูลของ
นักเรียน
4. เพื่อใหครูมีการ
ประเมินผลการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัด
ใหนักเรียนและอิง
พัฒนาการของนักเรียน
5. เพื่อเปนขอมูล
สารสนเทศในการ
วางแผนและพัฒนา
การศึกษาของนักเรียน
ใหเต็มศักยภาพ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

16 พัฒนางานนโยบายและ
แผนงานแบบมีสวนรวม
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมกระบวนการมี
สวนรวมในการจัดการ ศึกษา
๒. เพื่อใหสถานศึกษามี
แผนพัฒนาการศึกษาใชเปน
เครื่องมือในการบริหารงานและ
เปนกรอบในการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมประชุม อบรม
หรือสัมมนาดานแผนพัฒนา
การศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง
2. ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ
80
3. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาครบจํานวน 3 เลม
เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
มีสวนรวมในระดับมาก

2561

5,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
5,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 1. ผูมีสวนเกี่ยวของใน โรงเรียนเทศบาล 6
การจัดการศึกษามีสวน
รวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. ครูมีความรูความ
เขาใจกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาโดยใช
หลักการมีสวนรวม
3. สถานศึกษามี
แผนพัฒนาเปน
เครื่องมือเปนกรอบใน
การพัฒนา
4. ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษามี
ความพึงพอใจ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

17 ประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมสรางความรูความ
เขาใจมาตรฐานตัวชี้วัดและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมกําหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา
- กิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
- กิจกรรมประเมินคุณภาพ
ภายใน
- กิจกรรมจัดทํารายงาน
ประจําป (SAR)
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหมีการจัดระบบ
บริหารการศึกษาและระบบขอมูล
สารสนเทศ
๒. เพื่อจัดใหมีการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาเปนของสถานศึกษา
๓. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๔. เพื่อสงเสริมใหมีการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. เพื่อจัดใหมีระบบการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา
๖. เพื่อจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
๗. เพื่อจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป
๘. เพื่อผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
๑. มีรายงาน SAR ของ
สถานศึกษาจํานวน ๒๐ เลม
๒. บุคลากรมีสวนรวมในการ
ประเมิน รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเปน
สวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา

2561

20,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 ๑. สถานศึกษามีระบบ โรงเรียนเทศบาล 6
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๒. สถานศึกษามี SAR
ของโรงเรียนจํานวน ๒๐
เลม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 พัฒนาแผนการจัด
1. เพื่อสงเสริมใหครูจัดทํา
ประสบการณการเรียนรูปฐมวัย แผนการจัดประสบการณการ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
เรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาทั้ง 4
ดาน สอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมใหครูมีความรู
ความเขาใจ และเชี่ยวชาญดาน
การจัดประสบการณการเรียนรู
3. เพื่อสงเสริมครูในการจัด
ประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุก
ดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
4. เพื่อสงเสริมการประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริงและ
นําผลการประเมินพัฒนาเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ
และพัฒนาเด็ก

เชิงปริมาณ
- ครูระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 - 3
ไดเขารวมโครงการรอยละ 100
เชิงคุณภาพ
- มีแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาทั้ง
4 ดาน สอดคลองกับบริบท
ของทองถิ่น
- มีการประเมินพัฒนาการตาม
สภาพจริงและนําผลการ
ประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบ การณและ
พัฒนาเด็ก

19 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงคุณภาพ
ศูนยมีแผนพัฒนาการศึกษา
เชิงคุณภาพ
การดําเนินงานของศูนยเปนไป
อยางมีระบบ

๑. เพื่อใหการดําเนินงานของ
ศูนยเปนไปอยางมีระบบ
๒. เพื่อใหการจัดการศึกษาของ
ศูนยมีประสิทธิภาพ

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

-

5,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

5,000

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5,000 1. ครูจัดทําแผนการจัด โรงเรียนเทศบาล 6
ประสบการณการ
เรียนรูที่ครอบคลุม
พัฒนาทั้ง 4 ดาน
สอดคลองกับบริบท
ของทองถิ่น
2. ครูมีความรู ความ
เขาใจ และเชี่ยวชาญ
ดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู
3. ครูจัดประสบการณ
การเรียนรูที่สงเสริมให
เด็กมีพัฒนาการทุกดาน
อยางสมดุลเต็มศักยภาพ
4. ครูไดประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนําผล
การประเมินพัฒนาเด็ก
ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนา
เด็ก
-

การบริหารจัด
การศึกษาของศูนยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศพด.มัสยิดหมัดยา
เมาะมุสลิม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูดูแลเด็กมีความรู
ความเขาใจเปาหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตรปฐมวัย
๒. เพื่อใหศูนยมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลองและ
เหมาะสมกับผูเรียน

เชิงปริมาณ
ศูนยมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลองและเหมาะสมกับ
ผูเรียน
เชิงคุณภาพ
ผูดูแลเด็กมีความรูความเขาใจ
เปาหมายการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรปฐมวัย

21 จางเหมาบริการครูและ
บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา
ที่ขาดแคลน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู เชิงปริมาณ
แกนักเรียนใหมีคุณภาพ
- จางครู / บุคลากร
- จางเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
- จางครู / บุคลากร
- จางเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย สนับสนุนการจัดการ
เรียนรูแกนักเรียนที่มีคุณภาพ

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

-

-

500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-

500,000

2565

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศูนยมีหลักสูตร
ศพด.มัสยิดหมัดยา
สถานศึกษาที่สอดคลอง เมาะมุสลิม
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ๒๕๖๐ และ
เหมาะสมกับผูเรียน

500,000 นักเรียนไดรับการ
โรงเรียนเทศบาล 1
จัดการเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

22 จางเหมาครูอัตราจาง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนครูผูสอนในระดับปฐมวัย
และครูผูสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
๒. เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยาง
เต็มศักยภาพ และเปนไปตามน
โนบายปฏิรูปการศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
ครูอัตราจางในระดับปฐมวัย
จํานวน ๓ อัตรา
เชิงคุณภาพ
ครูอัตราจางจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ทั้งดานความรู และ
คุณธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

2561

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
540,000

450,000

450,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 4
450,000 ๑. ปญหาการขาด
แคลนครูผูสอนในระดับ
ปฐมวัย และครูผูสอน
ในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไดรับ
การแกไขปญหาอยาง
เหมาะสม
๒. ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ และเปนไป
ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา

5.2 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส เพื่อฟนฟูสภาพรางกาย จิตใจ เด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เขารวมกิจกรรม จํานวน 80 คน
ชวยเหลือ ปองกันมิใหเด็กมี
เวลาไปมั่วสุมกับสิ่งเสพติดและ
สงเด็กกลับคืนสูครอบครัว

2 SMART STUDENT

1. เพื่อใหนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่
เทศบาลนครหาดใหญกําหนด
2. เพื่อเชิดชูเกียรติในการ
ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี
3. เพื่อสรางภาพลักษณการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
และระดับชั้นมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ เขารวมกิจกรรม
จํานวน 6,000 คน

2561

250,000

1,200,000

230

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
250,000

250,000

250,000

1,200,000

1,200,000

1,500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝายการศึกษานอก
250,000 สามารถฟนฟูสภาพ
โรงเรียนและตาม
รางกายจิตใจและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อัธยาศัย
ในแนวทางที่ถูกตอง
ชวยเหลือและสงเด็ก
กลับเขารับการศึกษา
ฝกอบรมอาชีพ ทําให
เด็กไมมีเวลาไปมั่วสุม
กับยาเสพติด สามารถ
ชวยเหลือสังคมทั้ง
ระบบและโดยสวนรวม

1,500,000 1. นักเรียนในสังกัด
ฝายการศึกษานอก
เทศบาลนครหาดใหญมี โรงเรียนและตาม
คุณลักษณะที่พึง
อัธยาศัย
ประสงค (SMART
STUDENT)
2. เทศบาลนคร
หาดใหญมีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 จัดกิจกรรมศูนยเด็กเล็กนาอยู

1. เพื่อใหบริเวณพื้นที่ศูนยฯ
นักเรียน ศพด.เขารวมกิจกรรม
สวยงามดวยสวนหยอมประดับ จํานวนไมนอยกวา 150 คน
ตกแตงดวยไมดอกไมประดับ
2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับ
ผูเรียน
3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนทั้ง 4 ดาน

4 จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะ
นักเรียนปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหมัดยาเมาะ
มุสลิม

- เพื่อพัฒนาทักษะที่เหมาะสม
กับวัยใหกับเด็ก
- เพื่อใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ
ในการเรียนสูง

- จัดกิจกรรมเสริมทักษะตลอดป
ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
- นักเรียนศพด. มีผลการเรียน
สูงขึ้น 100%

2561

20,000

50,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
20,000

20,000

20,000

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 1. มีสวนหยอม
ภายนอกอาคาร
2. มีแหลงเรียนรูจาก
ขอความคําขวัญตาง ๆ
3. ตกแตงภูมิทัศนรอบ
ศูนยทั้งภายในและ
ภายนอก
4. นักเรียนมีพัฒนาการ
สมวัย

ฝายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
ศพด.มัสยิดหมัดยา
เมาะมุสลิม

50,000 - นักเรียน ศพด. มี
พัฒนาการที่สมวัย
- นักเรียน ศพด. มีผล
การเรียนสูง

ฝายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
ศพด.มัสยิดหมัดยา
เมาะมุสลิม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 จัดกิจกรรมใสใจสุขภาพ

- เพื่อสงเสริมความมีระเบียบ
วินัย ปลูกฝงการเลนกีฬา รูแพ
รูชนะ รูอภัย
- เพื่อสงเสริมความสามัคคี
อดทน การปฏิบัติตามขอตกลง
- เพื่อใหเด็กไดรับพัฒนาการ
ดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา

- เด็กเขารวมกิจกรรมดานกีฬา
และการออกกําลังกาย
- เด็กปฏิบัติตามกฏของ
หองเรียนและสถานศึกษาได
- เด็กสามารถปรับตัวเขากับ
สังคม และอยูรวมกับผูอื่นได
- เด็กมีทักษะและความรู
พื้นฐานตามพัฒนาการทุกดาน
- ผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเมาะ จํานวนไม
นอยกวา 150 คน

6 จัดกิจกรรมคายเยาวชนคนรัก
วิทยาศาสตร (science kids
camp)

1. นักเรียนสามารถใช
เด็กอายุระหวาง 10-12 ปที่
กระบวนการทางวิทยาศาสตร สนใจจํานวน 80 คน
ในการหาสาเหตุและตอบปญหา
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร
3. นักเรียนสามารถเรียนรูโดย
ประสบการณตรง
4.เสริมสรางทักษะการทํางาน
เปนทีม

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
30,000

30,000

30,000

100,000

180,000

350,000

350,000

30,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

30,000 - เด็กมีความสามัคคี มี
ระเบียบ รูจักมีน้ําใจ
นักกีฬา รูแพ รูชนะ รู
อภัย
- เด็กสามารถทํา
กิจกรรมรวมกันอยาง
สนุกสนาน
- เด็กสามารถปฏิบัติ
ตามกติกาขอตกลง
- เกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางผูปกครองและ
เด็กนักเรียน
- เด็กมีความภาคภูมิใจ
และทัศนคติที่ดีตอการ
เลนกีฬา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
ศพด.มัสยิดหมัดยา
เมาะมุสลิม

350,000 1.นักเรียนไดเรียนรูโดย ฝายการศึกษานอก
ประสบการณตรง
โรงเรียนและตาม
2.นักเรียนมีเจตคติที่ดี อัธยาศัย
ตอวิทยาศาสตร
3.นักเรียนมีทักษะใน
การทํางานเปนทีม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร 1. เพื่อใหเด็กมีสุขภาพกายที่
สถานศึกษา
สมบูรณ
(งานการศึกษาไมกําหนดระดับ) 2. เพื่อใหเกิดความคลองตัวใน
การบริหารจัดการศึกษาใน
ศพด.หมัดยาเมาะมุสลิม

ดําเนินการในกิจกรรมที่ไดรับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นใหเปน
คาอาหารกลางวัน, คาวัสดุราย
หัว, คาหนังสือเรียน, คา
อุปกรณการเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน, คาจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

8 จางเหมาแมครัว ศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อใหนักเรียนมีอาหารกลาง
เล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิม
วันที่มีคุณภาพทางโภชนาการ
สวนขยาย (สถานี 2)
รับประทานทุกวันอยาง
เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
เพียงพอตามความตองการ
9 จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครหาดใหญ

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

858,000

1,314,100

1,236,800

1,300,000

จางแมครัว จํานวน 1 คน เปน
เงิน 10,000 บาทตอเดือน

-

30,000

120,000

120,000

เพื่อกระจายบริการการพัฒนา จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กไปสูชุมชนอยางทั่วถึง เทศบาลนครหาดใหญ 1 แหง
เพื่อใหเด็กในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสมตามวัยเทาเทียมเสมอ
ภาคกัน และเพื่อเตรียมความ
พรอมใหเด็กสามารถเขารับ
การศึกษาระดับประถมศึกษาได
อยางมีคุณภาพ

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,300,000 1. นักเรียนมีสุขภาพ
ฝายการศึกษานอก
สมบูรณ
โรงเรียนและตาม
2. นักเรียนมีความสุข อัธยาศัย
และมีความพรอมในการ
เรียนรู

120,000 มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ในฐานะแมครัว

ฝายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

1,200,000 เด็กเล็กในชุมชนไดรับ ฝายการศึกษานอก
การพัฒนาอยางทั่วถึง โรงเรียนและตาม
เหมาะสม ทั้งดาน
อัธยาศัย
รางกาย อารมณ
โภชนาการ สังคม และ
สติปญญา

5.3 กลยุทธการพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความพรอมสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดกิจกรรมในหอศิลปนคร
หาดใหญเฉลิมพระเกียรติฯ

1. เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ผูสนใจตระหนักถึงคุณคา
เขตเทศบาลเขารวมกิจกรรม
ความสําคัญของศิลปะรวมสมัย ประมาณ 3,000 คน
ตลอดจนสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย
2. เพื่อทราบถึงความสัมพันธ
ของศิลปะทองถิ่นและศิลปะ
รวมสมัย

2 จัดกิจกรรมในศูนยการเรียนรู
วิทยาศาสตรดาราศาสตรนคร
หาดใหญ

1. เพื่อเปนแหลงเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรดาราศาสตรนอก
หองเรียน สําหรับสถานศึกษา
ในทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียง
2. เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน
และผูสนใจไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง
3. เพื่อสรางนิสัยและ
กระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร
4. เพื่อเพิ่มเติมและตอยอด
ความสนใจสําหรับผูสนใจ

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
นักทองเที่ยวเขาชมและรวม
กิจกรรมปละไมนอยกวา
5,000 คน

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
500,000

500,000

500,000

400,000

600,000

500,000

500,000

150,000
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

500,000 1. เด็ก เยาวชน ผูสนใจ ฝายการศึกษานอก
เห็นคุณคาและสืบทอด โรงเรียนและตาม
งานศิลป
อัธยาศัย
2. เปนศูนยการเรียนรู
และเปนแหลงทองเที่ยว
3. เสริมกิจกรรมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
500,000 1. เปนแหลงการเรียนรู ฝายการศึกษานอก
นอกหองเรียนและตาม โรงเรียนและตาม
อัธยาศัยดาน
อัธยาศัย
วิทยาศาสตร ดารา
ศาสตร
2. เด็ก เยาวชนและ
ผูสนใจไดเรียนรูและตอ
ยอดความสนใจจาก
การปฏิบัติจริง
3. เด็ก เยาวชนมีทักษะ
และกระบวนการคิด
แบบวิทยาศาสตร
เพิ่มขึ้นจากเดิม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 จัดกิจกรรมในศูนยการเรียนรู
ICT เทศบาลนครหาดใหญ

วัตถุประสงค

1. เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการ
อานใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
2. เพื่อสรางวัฒนธรรมการอาน
ใหเกิดขึ้นในทองถิ่น
3. เพื่อสงตอใหหาดใหญเปน
มหานครแหงความสุข
4 จัดกิจกรรม HAPPY FOR ALL 1. เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการ
อานใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
2. เพื่อสรางวัฒนธรรมการอาน
ใหเกิดขึ้นในทองถิ่น
3. เพื่อสงตอใหหาดใหญเปน
มหานครแหงความสุข
5 จัดกิจกรรมอุทยานการเรียนรู 1. เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการ
นครหาดใหญ
อานใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
2. เพื่อสรางวัฒนธรรมการอาน
ใหเกิดขึ้นในทองถิ่น
3. เพื่อสงตอใหหาดใหญเปน
มหานครแหงความสุข
6 จัดกิจกรรม HAPPYNESS
LIBRARY

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เด็ก เยาวชน ประชาชนรวม
กิจกรรมไมนอยกวา 300 คน

เด็ก เยาวชน ประชาชนรวม
กิจกรรมไมนอยกวา 1,000 คน

เด็ก เยาวชน ประชาชนรวม
กิจกรรมไมนอยกวา 300 คน

1. เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการ เด็ก เยาวชน ประชาชนรวม
กิจกรรมไมนอยกวา 1,000 คน
อานใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
2. เพื่อสรางวัฒนธรรมการอาน
ใหเกิดขึ้นในทองถิ่น
3. เพื่อสงตอใหหาดใหญเปน
มหานครแหงความสุข

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
100,000

70,000

80,000

450,000

200,000

200,000

200,000

100,000 1. ประชาชนในทองถิ่น ฝายการศึกษานอก
มีนิสัยรักการอานและ โรงเรียนและตาม
เรียนรูอยางมีความสุข อัธยาศัย
2. หาดใหญเปนมหา
นครแหงความสุข

70,000

80,000

100,000 1. ประชาชนในทองถิ่น ฝายการศึกษานอก
มีนิสัยรักการอานและ โรงเรียนและตาม
เรียนรูอยางมีความสุข อัธยาศัย
2. หาดใหญเปนมหา
นครแหงความสุข

70,000

70,000

70,000 1. ประชาชนในทองถิ่น ฝายการศึกษานอก
มีนิสัยรักการอานและ โรงเรียนและตาม
เรียนรูอยางมีความสุข อัธยาศัย
2. หาดใหญเปนมหา
นครแหงความสุข

100,000

-

-

100,000
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 1. ประชาชนในทองถิ่น ฝายการศึกษานอก
มีนิสัยรักการอานและ โรงเรียนและตาม
เรียนรูอยางมีความสุข อัธยาศัย
2. หาดใหญเปนมหา
นครแหงความสุข

5.4 กลยุทธการจัดใหมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ ที่หลากหลายและทันสมัย
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการ เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียน เพียงพอและมีประสิทธิภาพใน
การสอน
การปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดหา จัดซื้อ/จัดจาง ใหไดมา
ซึ่งสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ ที่
หลากหลายและทันสมัย

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา
15,000 บีทียู แบบแยกสวนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 25,900
บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา
18,000 บีทียู แบบแยกสวนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600
บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา
24,000 บีทียู แบบแยกสวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พรอม
ติดตั้ง จํานวน 15 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท
: สําหรับสํานักฯ จํานวน 1 เครื่อง
: สําหรับ ร.ร.ท.4 จํานวน 6 เครื่อง
: สําหรับ ร.ร.ท.5 จํานวน 8 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา
26,000 บีทียู แบบแยกสวนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 36,000
บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา
30,000 บีทียู แบบแยกสวนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง
จํานวน 25 เครื่อง ๆ ละ 40,200
บาท

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561

-

-

30,184,600

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2,490,500

2565

-

-

-

77,700

-

-

-

-

57,200

-

-

-

-

486,000

-

-

-

-

108,000

-

-

-

-

1,005,000

-

-
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มีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝายแผนงานและ
โครงการ/ฝาย
กิจการโรงเรียน/
ฝายสงเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา
36,000 บีทียู แบบแยกสวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พรอม
ติดตั้ง จํานวน 35 เครื่อง ๆ ละ
47,000 บาท
: สําหรับสํานักฯ จํานวน 5 เครื่อง
: สําหรับ ร.ร.ท.1 จํานวน 20 เครื่อง
: สําหรับ ร.ร.ท.2 จํานวน 10 เครื่อง
พัดลมเพดาน พรอมติดตั้ง 3 ใบพัด
ขนาดใบพัดไมนอยกวา 48 นิ้ว
จํานวน 7 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท
พัดลมติดผนัง พรอมติดตั้ง ขนาด
ใบพัดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 4
ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 24
นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 28 ตัว ๆ ละ
5,500 บาท
พัดลมโคจรติดเพดาน พรอมติดตั้ง
ขนาดใบพัดไมนอยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 34 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท
: สําหรับ ร.ร.ท.3 จํานวน 12 ตัว
: สําหรับ ร.ร.ท.4 จํานวน 22 ตัว
พัดลมไอน้ํา แบบ mobile ตั้งพื้น
ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว ปรับแรงลม
ได 3 ระดับ จํานวน 3 ตัว ๆ ละ
12,000 บาท
พัดลมตั้งพื้น ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 36 นิ้ว
พรอมติดตั้ง จํานวน 8 ตัว ๆ ละ
15,000 บาท

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

1,645,000

-

-

-

33,600

-

-

-

-

14,000

-

-

-

-

154,000

-

-

-

-

153,000

-

-

-

-

36,000

-

-

-

-

7,500

-

-

-

-

120,000

-

-
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-
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ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ชุดโซฟารับแขก ทําจากไมสัก หุมผา
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
- โซฟาชนิด 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว
- โซฟาชนิด 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว
- โตะกลาง จํานวน 1 ตัว

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

89,000

-

2565

-

ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
- โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาดไมนอยกวา
201x85x82 ซม.จํานวน 1 ตัว
- โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาดไมนอยกวา
91x85x82 ซม. จํานวน 2 ตัว
- โตะกลาง จํานวน 1 ตัว ขนาดไม
นอยกวา 110x55x44 ซม.

-

-

34,500

-

-

แทนบรรยาย ขนาดไมนอยกวา
49x49x117 ซม. โครงสรางเปนส
แตนเลสผสมไม ฐานเปนกรอบสแตน
เลส ดัดโคงทั้ง 4ดาน สวนกลางไมปด
ผิวเคลือบยูริเทนเสากลางผลิตจากไม
ปดผิวเคลือบยูริเทนมันเงาขอบมุมมน
ทั้ง4ดาน มีเสาสแตนเลสสี่เหลี่ยมดัด
โคง จํานวน 2 เสน ยึดทั้งสองดานของ
เสา จํานวน 1 ตัว

-

-

14,500

-

-

-

6,600

-

-

-

160,000

-

-

โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา
120x60x75 ซม. มีลิ้นชักอยางนอย
2 ลิ้นชัก มีกุญแจลอค จํานวน 2
ตัว ๆ ละ 3,300 บาท
โตะ-เกาอี้ทํางานครู ประกอบดวย
โตะทํางานขนาดไมนอยกวา
150x80x75 ซม. และ เกาอี้
สํานักงานขนาดไมนอยกวา
61x61x91-106 ซม. ชนิดลอเลื่อน
5 ขา ปรับระดับสูง-ต่ําได จํานวน 20
ชุด ๆ ละ 8,000 บาท

-

-
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โตะเกาอี้ทํางานครู ประกอบดวย โตะ
ทํางานมีขนาดไมนอยกวา
150x75x75 ซม. มีลิ้นชักอยางนอย
2 ลิ้นชัก และเกาอี้สํานักงาน ขนาด
ไมนอยกวา 57x62x90-102 ซม.
ที่นั่งปรับระดับสูงต่ําได ขาพลาสติก
จํานวน 14 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท
:โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 10 ชุด
:โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 4 ชุด

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

112,000

-

2565

-

โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้
ประกอบดวย โตะขนาดไมนอยกวา
80x60x75 ซม. เคลือบผิวดวยพีวีซี
หรือเมลามีน มีที่วางตัวเครื่องดานลาง
เกาอี้สําหรับคอมพิวเตอรแบบมีลอ มี
พนักพิง มีที่วางแขน หุมหนัง ปรับ
ระดับขึ้นลงได จํานวน 85 ชุดๆละ
5,000 บาท

-

-

425,000

-

-

ตูเหล็กบานเปดทึบสูง ขนาดไมนอย
กวา 91.4x45.7x183 ซม. สีเขียว
จํานวน 3 ตู ๆ ละ 5,500 บาท
โตะประชุม จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย โตะประชุมตรง ขนาด
ไมนอยกวา 150x60x74 ซม.
จํานวน 16 ตัว
โตะมุม ขนาดไมนอยกวา 60x60x74
ซม. จํานวน 4 ตัว

-

-

16,500

-

-

-

-

48,900

-

-

โตะประชุม แบบ 12 ที่นั่ง จํานวน 1
ชุด ประกอบดวย
- โตะประชุม ขนาด 150x60x75
ซม. จํานวน 4 ตัว
- โตะครึ่งวงกลม ขนาด 150
x75x75 ซม. จํานวน 2 ตัว
- เกาอี้สํานักงาน บุดวยฟองน้ําหนา
หุมดวยหนัง PVC หนา ปรับขึ้นลงได
จํานวน 12 ตัว

-

-

36,900

-

-
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โตะหมูบูชา สีแดงทอง ลายพิกุล มี
ฐานรองโตะหมู มีโตะแทนบูชา 9 ชิ้น
จํานวน 1 ชุด
โตะขางหลุยสไมสัก จํานวน 1 ตัว
เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา
57x62x90-102 ซม. ที่นั่งปรับ
ระดับสูงต่ําได ขาพลาสติกจํานวน 5
ตัว ๆ ละ 2,300 บาท
เกาอี้อเนกประสงคจัดเลี้ยง เบาะหุม
หนัง ขนาดไมนอยกวา 42x52x93
ซม. จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 1,180
บาท
เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา
58x59x100-103 ซม. แบบหนังมี
ทาวแขน ปรับระดับสูงต่ําได จํานวน 1
ชุด
เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา
54x60x86-91 ซม. แบบหนัง มี
ทาวแขน ปรับระดับสูงต่ําได จํานวน 3
ตัว ๆ ละ 4,300 บาท
เกาอี้ประชุมแบบบุนวมขาเหล็ก ขนาด
ไมนอยกวา 43.3x57x86 ซม.
จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 600 บาท
ตูสูง 4 ชั้น บานโลงบน บานปดลาง
จํานวน 3 ตู ๆ ละ 5,500 บาท
ตูเหล็กแบบ 2 บานเปด มีมือจับชนิด
บิด ขนาดไมนอยกวา
91.6x45.7x183 ซม. จํานวน 1 ตู
ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไมนอยกวา
118.8x40.8x87.7 ซม. สีเขียว
จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,000 บาท
ตูกระจกเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา
120x45x110 ซม. จํานวน 5 ตู ๆ
ละ 7,500 บาท

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

67,200

-

-

15,500
11,500

-

-

-

-

59,000

-

-

-

-

4,500

-

-

-

-

12,900

-

-

-

-

60,000

-

-

-

16,500

-

-

-

5,500

-

-

-

20,000

-

-

-

37,500

-

-

-

-

-

-
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-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอย
กวา 118.8x40.8x87.7 ซม. สี
เขียว จํานวน 8 ตู ๆ ละ 5,000 บาท
ตูเหล็กบานเปดกระจกสูง ขนาดไม
นอยกวา 91.4x45.7x183 ซม. สี
เขียว จํานวน 5 ตู ๆ ละ 9,400 บาท
ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
ขนาดไมนอยกวา
149.8x40.8x87.7 ซม. จํานวน
20 ตู ๆ ละ 5,500 บาท
ตูเสื้อผาเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด
ไมนอยกวา 118.8x62x183 ซม. สี
เขียว จํานวน 4 ตู ๆ ละ 6,500 บาท
: สําหรับ ร.ร.ท.3 จํานวน 2 ตู
: สําหรับ ร.ร.ท.4 จํานวน 2 ตู
เวทีอเนกประสงค จํานวน 1 ชุด
ขนาด 12x4.80 ม. ประกอบดวย
เวทีอลูมิเนียมพับได ขนาดไมต่ํากวา
116x60x80 ซม. พื้นทําดวยไมอัด
กันความชื้น หนาไมนอยกวา 20 มม.
หุมพรมกันน้ํา และบันไดอลูมิเนียม
พับได 2 ชุด
เวทีสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด พรอม
ติดตั้ง ประกอบดวย
- เวทีขนาดไมนอยกวา 122x122
ซม. ตอชุด สูงไมนอยกวา 60 ซม. พื้น
เวทีทําจากอลูมิเนียม จํานวน 24 อัน
- บันไดทําจากเหล็กพับได ขนาดไม
นอยกวา 20x40 ซม. จํานวน 2 อัน
- กลองสําหรับเก็บอุปกรณเวที จํานวน
4 กลอง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเขาออกงาน จํานวน 1 เครื่อง

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

40,000

-

-

-

47,000

-

-

-

-

110,000

-

-

-

-

26,000

-

-

-

-

415,000

-

-

-

-

220,000

-

-

-

9,700

-

-

-
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-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ชั้นวางรองเทา ขนาดไมนอยกวา
300x30x100 ซม. แบบ 3 ชั้น
จํานวน 24 ชุด ๆ ละ 7,400 บาท
ชั้นวางรองเทา แบบ 35 ชอง ขนาด
ไมนอยกวา 148x30x105 ซม.
ชองภายในขนาดไมนอยกวา 19x18
ซม. จํานวน 9 ชุด ๆ ละ 5,100 บาท
โตะอนุบาลพรอมเกาอี้ โตะขนาดไม
นอยกวา 60x120x52 ซม. พรอม
เกาอี้ 6 ตัว จํานวน 12 ชุด ๆ ละ
5,500 บาท
โตะเกาอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ประกอบดวย
- โตะนักเรียน ขนาดไมนอยกวา
40x60x67 ซม. หนาโตะทําดวยไม
ยางพารา โครงโตะทําจากเหล็ก
- เกาอี้นักเรียน ขนาดพื้นรองนั่งไม
นอยกวา 38x38x38 ซม. (จากพื้น
ถึงรองนั่ง) พื้นรองนั่งและพนักพิงทํา
จากไมยางพารา โครงขาเกาอี้ทําจาก
เหล็ก จํานวน 120 ชุด ๆ ละ 1,850
บาท
โตะเกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
ประกอบดวย โตะขนาดไมนอยกวา
60x40x67 ซม. เปนพลาสติกทั้งตัว,
เกาอี้นักเรียนขนาดไมนอยกวา
39x38x38x68.5 ซม. เปน
พลาสติกทั้งตัว ทําดวยพลาสติก
Polypropylene โครงโตะและเกาอี้สี
เทาเขม โตะและเกาอี้นักเรียน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) จํานวน 120 ชุด ๆ ละ
1,580 บาท

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

177,600

-

-

45,900

-

-

-

-

66,000

-

-

-

-

222,000

-

-

-

-

189,600

-

-

-
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-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โตะ-เกาอี้นักเรียน ประกอบดวย โตะ
นักเรียนขนาดไมนอยกวา
60x40x76 ซม. เกาอี้นักเรียนขนาด
ไมนอยกวา 40.5x46x40x78.5
ซม. ทําดวยพลาสติก
(POLYPROPYLENE) โครงโตะและ
เกาอี้สีเทาเขม โตะและเกาอี้นักเรียน
มารตฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) ชุดละ จํานวน 400 ชุด ๆ ละ
1,700 บาท

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

680,000

-

2565

-

โตะพรอมเกาอี้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (มอก.) ขนาดโตะไมนอย
กวา 40x60x76 ซม. ทําดวยไม
ยางพาราอัดประสาน หนาโตะหนาไม
นอยกวา 20 มม. ขนาดเกาอี้ไมนอย
กวา 39x39.5x80 ซม. พื้นนั่งและ
พนักพิงทําดวยไมยางพาราอัดประสาน
จํานวน 450 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท

-

-

765,000

-

-

โตะ เกาอี้ปฏิบัติการหองวิทยาศาสตร
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
- โตะขนาดไมนอยกวา
60x120x75 ซม. หนาโตะไม
ยางพาราปดดวย
ลามิเนท โครงขาเหล็กเหลี่ยม จํานวน
10 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
- เกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 30x30
ซม. จํานวน 100 ตัวๆ ละ 390 บาท

-

-

64,000

-

-

เครื่องเลนสนาม ถ้ําลอดตัวหนอน
ขนาดไมนอยกวา 215 x100x105
ซม. จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท
เครื่องเลนสนาม บานนอย 2 ชั้น
ขนาด 178x302x174 ซม.
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 47,500 บาท

-

-

38,000

-

-

-

-

95,000

-

-
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กระดานไรฝุน ผิวหนาเปนแผนเหล็กสี
เขียวดาน มีเสนในตัว ขนาดไมนอย
กวา 1.20x4.80 เมตร จํานวน 10
อัน ๆ ละ 34,500 บาท
รถยนตโดยสาร (ดีเซล) ขนาด
12 ที่นั่ง กําลังเครื่องยนต 120
กิโลวัตต 163 แรงมา เครื่องยนต
ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ 2,755 ซี
ซีพรอมเครื่องปรับอากาศ ลอกระทะ
เหล็กพรอมฝาครอบ/ถุงลมนิรภัย
เกียร Auto 6 สปด พรอมระบบ
Sequential Shift จํานวน 1 คัน

2561

-

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

345,000

-

-

-

1,500,000

-

-

ปมสูบน้ํา ขนาด 11/2 HP ทอน้ํา
เขา-ออก 11/2 ปมทําจากเหล็กหลอ,
เพลาสแตนเลส AISI 304, ใบพัด
เหล็กหลอหรือ บรอนซ แรงดันน้ํา
21-28 เมตร ปริมาณน้ํา 500-700
ลิตร/นาที พรอมอุปกรณติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด

-

-

19,500

-

-

ปมน้ําสําหรับสระวายน้ํา สําหรับ
เครื่องกรองสระวายน้ําสําเร็จรูป มี
อัตราการดูดน้ํา 6 ถึง 25 ลูกบาศก
เมตรตอชั่วโมง พรอมติดตั้ง จํานวน 5
ตัว ๆ ละ 41,400 บาท
เครื่องเสียงหองประชุม พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย เครื่อง
ควบคุมไมคประชุม 1 เครื่อง, ไมค
ประชุมสําหรับประธาน 1 ตัว, ไมค
ประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม 15
ตัว, เพาเวอรมิกเซอร 6 ชองสัญญาณ
เขา 1 เครื่อง, ตูลําโพงขนาดไมนอย
กวา 8 นิ้ว 2 ทาง 2 คู, ไมคลอยชนิด
2 ไมคถือ 1 ชุด, ตูใสเครื่องเสียง 1 ตู

-

-

207,000

-

-

-

-

145,000

-

-
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด กําลัง
ขับไมนอยกวา 30 W มีลําโพงคู และ
ไมโครโฟนแบบไรสาย พรอมติดตั้ง
และทดสอบระบบ จํานวน 16 ชุดๆ
ละ 10,000 บาท
ชุดเครื่องเสียงกลางแจง จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
ลําโพงมอนิเตอร มีขยายในตัว 12 นิ้ว
2 ทาง 4 ตัว, ตูลําโพงกลางแหลม
15 นิ้ว 2 ทาง 4 ตู, ตูลําโพงซับเบส
18 นิ้ว 4 ตู, ไมโครโฟน ชนิดไดนามิก
8 ตัว , ไมคลอยคู, สเตจมิกเซอร
แบบพับเก็บได ขนาดไมต่ํากวา
116x60x80 ซม., อุปกรณเชื่อมตอ
สัญญาณเสียงดิจิทัล 2 ตัว, D.I.BOX
Passive ชนิด 2 ชอง 5 ตัว ,
D.I.BOX Active ชนิด 2 ชอง 4 ตัว,
ขาตั้งไมคยาวแบบ
บรูม 8 ตัว, ขาตั้งไมคสั้นแบบบรูม 2
ตัว, ชุด In Ear มอนิเตอร 2 ชุด, หู
ฟงมอนิเตอร สายยาว 3 ม. , พรอม
ติดตั้งและทดสอบระบบ

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

160,000

-

-

-

1,250,300

-

-

เครื่องผสมสัญญาณเสียงพรอมเครื่อง
ขยายเสียงแบบสเตอริโอไมนอยกวา
200 วัตต ลําโพงประจําหองเรียน
ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว จํานวน 1 คู
ไมโครโฟนชนิดไรสาย พรอมติดตั้ง
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 43,000 บาท

-

-

129,000

-

-

เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล
มิกซเซอร จํานวน 1 ตัว
เครื่องออสซิลโลสโคป วัดสัญญาณทาง
ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท

-

-

120,000

-

-

-

60,000

-

-

-

245

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ชุดระบบเสียงหอประชุมใหญ จํานวน
1 ชุด ประกอบดวย เครื่องผสม
สัญญาณเสียงดิจิตอลมิกซเซอร มี
ชองสัญญาณเขาไมต่ํากวา 16 ชอง,
ตูลําโพงกลางแหลม 2 ทาง ขนาด 12
นิ้ว 12 ตู , ตูลําโพงสเตจมอนิเตอร 2
ตู, เพาเวอรแอมปขับตูลําโพงกลาง
แหลมและตูมอนิเตอร 3 เครื่อง,
ไมโครโฟนแบบไดนามิค 2 ชุด, ตูเก็บ
อุปกรณขนาด 36U พรอมระบบไฟฟา
,สายสัญญาณไมโครโฟน และ
สายสัญญาณเสียง พรอมติดตั้ง
ทดสอบระบบ

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

400,000

-

2565

-

เครื่องชวยสอนสําหรับหองเรียน
ขนาดไมนอยกวา 27x7x18 ซม.
ประกอบดวย เครื่องขยายเสียงกําลัง
ไมนอยกวา 30 วัตต ที่ 8 โอหม ใชไฟ
220 วัตต มีชองเสียบไมค 2 ชอง
และมีชองอินพุดเพื่อรองรับสัญญาณ
ภาพนอก 1 ชอง, ตูลําโพงไมนอยกวา
6 นิ้ว 2 ทาง,ไมโครโฟนแบบไดนามิค
พรอมสายยาวไมนอยกวา 10 เมตร
และชั้นวางเครื่องเสียง พรอมติดตั้ง
และทดสอบระบบ จํานวน 60 ชุด ๆ
ละ 11,000 บาท

-

-

660,000

-

-

เครื่องเสียงหองเรียน กําลังขยายไมต่ํา
กวา 100 วัตต ประกอบดวย ตู
ลําโพงแขวนผนังขนาด 6 นิ้ว 2 ตู,
ไมโครโฟน พรอมสาย 10 เมตรและ
ขาตั้งสายสัญญาณเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร พรอมติดตั้ง จํานวน 12
ชุด ๆ ละ 24,500 บาท

-

-

294,000

-

-
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ชุดเครื่องเสียงหองเรียน กําลังขยายไม
ต่ํากวา 100 วัตต ใชไฟ 220 โวลท
มีชองเสียบไมค 3 ชอง และมีชอง
อินพุท 2 ชองเพื่อรองรับสัญญาณ
จากภายนอก 2 ชอง มีชองเสียบ USB
และวิทยุ FM พรอมรีโมท มีบลูทูธ, ตู
ลําโพงขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว 2 ทาง
จํานวน 1 คู, ไมโครโฟนแบบไดนา
มิคพรอมสาย 1 ชุด, ขาตั้งไมคแบบตั้ง
โตะ พรอมติดตั้งเช็คระบบ จํานวน 5
ชุด ๆ ละ 17,900 บาท
เครื่องประชาสัมพันธเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
1. ลําโพงภายในอาคาร กําลังไมนอย
กวา 6 Watts 1 ชุด
2. ลําโพงภายนอกอาคาร กําลังไม
นอยกวา 30 Watts 4 ชุด
3. เครื่องขยายเสียง กําลังไมนอยกวา
240 Watts 1 ชุด
4. ไมโครโฟนไรสายสําหรับติดตั้ง
ภายนอก 2 ชุด
5. ไมโครโฟนแบบไดนามิก 2 ชุด
6. สายสัญญาณเสียง XLR ความยาว
ไมนอยกวา 30 เมตร 2 เสน
7. ตูเก็บอุปกรณ Wall Rack 6U
พรอมถาดรอง 2 ถาด 1 ชุด
8. AC POWER DISTRIBUTION 1
ชุด
พรอมติดตั้งระบบและเดินสายสัญญาณ

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

89,500

-

-

115,400

-

2565

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ลําโพงบลูทูธ จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย ลําโพงขนาดไมนอยกวา
15 นิ้ว 80 วัตต กําลังขับ 100W
RMS มี USB SD CARD เลน MP3 มี
ไมคลอยแบบคลิปหนีบ 1 ตัว ไมค
ลอยแบบสวมหัว 1 ตัว ไมคลอยมือถือ
2 ตัว
เครื่องเสียงภายในอาคารเรียน
ประถมศึกษา (เสียงออด) จํานวน 1
ชุด ประกอบดวย
1. ลําโพงภายในอาคาร กําลังไมนอย
กวา 6 Watts 8 ชุด
2. เครื่องขยายเสียง กําลังไมนอยกวา
240 Watts 1 เครื่อง
3. ตูเก็บอุปกรณ Wall Rack 6U
พรอมถาดรอง 2 ถาด 1 ชุด
4. AC POWER DISTRIBUTION 1 ชุด
5. เครื่องตั้งเวลาออด 1 เครื่อง
พรอมติดตั้งระบบและเดินสายสัญญาณ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร ระดับ
XGA ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI
Lumens จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
33,700 บาท
: สําหรับสํานักฯ จํานวน 1 ชุด
: สําหรับ ร.ร.ท.2 จํานวน 3 ชุด
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร ระดับ
XGA ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI
Lumens พรอมจอรับภาพ ชนิด
มอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุมไม
นอยกวา 120 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

5,100

-

-

-

74,000

-

-

-

-

134,800

-

-

-

-

49,000

-

-

248

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โปรเจ็คเตอร แบบ Short Throw
Laser (16:9) ขนาด 3,500 ANSI
Lumens แบบ LCD หรือ DLP หรือ
ดีกวา ความละเอียดไมนอยกวา ระดับ
XGA หรือ WXGA พรอมติดตั้งและ
ทดสอบระบบ จํานวน 16 ชุด ๆ ละ
43,000 บาท
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ
XGA ขนาดไมนอยกวา 4,500 ANSI
Lumens พรอมจอรับภาพชนิด
มอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุมไม
นอยกวา 120 นิ้ว จํานวน 3 ชุดๆละ
77,800 บาท
จอรับภาพแบบขาตั้ง เสนทแยงมุมไม
นอยกวา 120 นิ้ว มีขาล็อคเขากับ
กลองจอพรอมหูหิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 17
ชุดๆ ละ 20,000 บาท
: สําหรับสํานักฯ จํานวน 1 ชุด
: สําหรับ ร.ร.ท.1 จํานวน 16 ชุด
โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart TV ความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล ขนาดไมต่ํา
กวา 55 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
19,600 บาท
โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart TV ความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไมต่ํา
กวา 50 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ
24,400 บาท
จออิเล็กทรอนิค จอ Kiosk Digital
Signage ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว
แบบทัชสกรีน 1 จอ และแบบไม
ทัชสกรีน 1 จอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
168,000 บาท

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

688,000

-

-

-

233,400

-

-

-

-

6,000

-

-

-

-

340,000

-

-

-

-

39,200

-

-

-

-

244,000

-

-

-

168,000

-

-

-

249

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล
จํานวน 1 ตัว
รถเข็นอาหาร รถเข็น 3 ชั้น โครงรถ
ทําดวยโลหะ มีลอ จํานวน 4 ลอ มี
ดามจับเคลื่อนที่ได ขนาดตัวรถไมนอย
กวา 18x32x32 นิ้ว จํานวน 1 คัน
เครื่องซักผา ขนาดไมนอยกวา 15
กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง
ถังตมน้ําไฟฟา ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา 30 ซม. ความจุไมนอย
กวา 22.5 ลิตร กําลังไฟ 2400 วัตต
มีปุมควบคุมปองกันน้ําเขา มีฮีทเตอร
ซอนไวใตถัง มีหลอดแกวบอกระดับน้ํา
ถังตมน้ําสแตนเลสขึ้นรูปทั้งใบและมี
ผาหุมกันความรอน จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 19,500 บาท
หมอหุงขาวไฟฟา ขนาดความจุไม
นอยกวา 10 ลิตร ขนาดเครื่องไม
นอยกวา 58.7x36.4x52.9 ซม.
กําลังไฟฟา 2,750 วัตต จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท
เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ชนิด 5
หัวกอก ขนาดไมนอยกวา
108x46x115 ซม. พรอมติดตั้ง
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 31,200 บาท
เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบ 2 กอก
ถังน้ําเย็นปมขึ้น ขนาดไมนอยกวา
30.5x108x38 ซม. ถังคว่ํา ความจุ
ไมนอยกวา 20 ลิตร ตัวเครื่องเปน
พลาสติก จํานวน 1 เครื่อง

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

19,300

-

-

9,300

-

-

-

18,000

-

-

-

-

39,000

-

-

-

-

11,600

-

-

-

-

93,600

-

-

-

-

8,000

-

-

-

-

250

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง แบบ
สะพาย เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา
1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท
เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาดไมนอยกวา
29.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ผามานปรับแสง (หองประชุมเล็ก)
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
 มานปรับแสงขนาดไมนอยกวา
2x2.65 เมตร 2 ชุด
 มานปรับแสงขนาดไมนอยกวา
1.40x4.60 เมตร 1 ชุด
 มานปรับแสงขนาดไมนอยกวา
1.40x0.80 เมตร 1 ชุด
 มานปรับแสงขนาดไมนอยกวา
0.18x0.75 เมตร 1 ชุด
- สติ๊กเกอรพีวีซีฝา ขนาดไมนอยกวา
1.80x0.75 เมตร 1 ชุด

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

19,000

-

-

-

17,500

-

-

-

-

31,100

-

-

เครื่องกรองน้ําสแตนเลส ขนาดไม
นอยกวา 60x180 ซม. หนาไมนอย
กวา 4 มม. ทอน้ําเขา - ออก 2 นิ้ว
ควบคุมการไหลดวยหนาแปลน PVC
โดยประกอบดวยบอลวาลวทองเหลือง
ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 5 ตัว และสาร
กรอง จํานวน 1 เครื่อง

-

-

85,000

-

-

เครื่องกรองน้ําสแตนเลส มีระบบ
ควอชในตัว เสนผาศูนยกลาง 10 ซม.
ยาว 60 ซม. ทอน้ําเขาออก 0.5 นิ้ว
หนา 3 มม. มีจุกถายสาร หัว-ทาย
บรรจุสารกรอง 7 ลิตร จํานวน 2
ชุดๆ ละ 15,000 บาท

-

-

30,000

-

-

251

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โตะเทเบิลเทนนิส ขนาดมาตรฐาน สี
น้ําเงิน ขอบโตะแบบขอบเหล็ก ขาโตะ
เหล็กพรอมที่ปรับระดับ มีลอสําหรับ
เคลื่อนยาย จํานวน 4 ลอ พับเก็บได
พรอมที่ลอคปองกันโตะลม และ
สามารถพับขางเดียวเพื่อเลนคนเดียว
ได จํานวน 4 ตัว
อัลโตแซ็กโซโฟน
- เครื่องดนตรีระดับเสียง Eb
- ตัวเครื่องทําดวยทองเหลือง เคลือบ
แล็คเกอรทองเงางาม
- สายรัดปากเปาทําดวยทองเหลือง
- ปุมกดทําจากพลาสติก
- ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 75,000 บาท

2561

-

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

95,600

-

-

-

225,000

-

-

เทนเนอรแซ็กโซโฟน
- เครื่องดนตรีระดับเสียง Bb
- ตัวเครื่องทําดวยทองเหลือง เคลือบ
แล็คเกอรทองเงางาม
- สายรัดปากเปาทําดวยทองเหลือง
- ปุมกดทําจากพลาสติก
- ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 87,000 บาท

-

-

174,000

-

-

กีตารไฟฟา
- เครื่องทําจากไม Alder
- คอทําจากไม Maple
- มีจํานวนเฟรต 220 เฟรต
- มีตัวรับสัญญาณ 3 ตัว
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 75,000 บาท

-

-

75,000

-

-

คลาริเน็ต
- ตัวเครื่องทําจากไม Grenadilla สีดํา
- สายรัดปากเปาทําจากโลหะชุบเงิน
- คียและลิ่มนิ้วทําดวยโลหะชุบเงิน
- ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 81,000 บาท

-

-

405,000

-

-

252

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

คลาริเน็ต ตัวเครื่อง Grenadilla คีย
silver - plated nickel
Silver/Bochm 17 คีย 6 Rings
Barrcl 65 มม จํานวน 2 ตัวๆละ
62,000 บาท
ทรอมโบน
- เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง Bb/F
- ตัวเครื่องทําดวยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass เคลือบแลคเกอร
- ใชกับปากเปา
- ขนาดปากลําโพง 204.4 มม.
- ขนาดทอลม 12.7-13.34 มม.
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 94,000 บาท

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

124,000

-

-

-

188,000

-

-

ทรอมโบนระดับมืออาชีพ
- เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง Bb/F
- ตัวเครื่องทําดวยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass เคลือบแลคเกอรใส
- ปากเปาทําจากทองเหลืองชุบเงินเงา
งาม พรอมปากเปา SULLIVAN
(LARGE SHANK)
- ขนาดปากลําโพง 220 มม.
- ขนาดทอลม 13.89 มม.
- ไดรับการรับรอง มอก. ISO 9001
และ ISO 14001
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 188,000
บาท

-

-

188,000

-

-

กลองทอมบา
- ทําจากไมอยางดี
- มี 3 ขนาด พรอมขาเตา
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

-

-

35,000

-

-
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-
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ชุดเพอรคัสชั่น ประกอบดวย
Cowbell , แทมเบอลิน, เชคเกอร
ทรงกระบอกเล็ก, เชคเกอร
ทรงกระบอกใหญ, Guiro, Rainstick,
ขาจับ, Agogo Bell, Maracas, กลอง
Timbalet
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

35,000

-

2565

-

ทรัมเปตระดับมืออาชีพ
- ขนาดปากลําโพง 123 มม.
- ขนาดทอลม 11.73 มม.
- ตัวเครื่องทําดวยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass เคลือบแลคเกอร
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 132,000 บาท

-

-

264,000

-

-

เอฟเฟคกีตาร
- มีจํานวนบิต 32 บิต AD/DA
- มีระบบ AIRD
- มีปุมเหยียบ 10 ปุม
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 47,000 บาท
ตูแอมปกีตาร ประเภทแอมปแบบ
Solid State แผงควบคุมมี 2
แชนแนล กําลังไฟฟา 120 โวลต
กําลังไฟฟาจริง 100 วัตต สามารถ
ตอพวงกับเอฟเฟคภายนอกได ขนาด
ไมนอยกวา 19x26x10.25 นิ้ว
ดอกลําโพงขนาด 12 นิ้ว 2 ดอก
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 16,000 บาท

-

-

47,000

-

-

-

-

320,000

-

-

-

-

35,000

-

-

แอมปเบส กําลังขับไมนอยกวา 600
วัตต พรอมลําโพง ขนาด 10 นิ้ว 4
ตัว กําลังขับไมนอยกวา 800 วัตต
จํานวน 1 ตัว
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ที่รับผิดชอบ
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตูแอมปคียบอรด 112 แอมป กําลัง
ขับไมนอยกวา 80 วัตต พรอมลําโพง
ขนาด 12 นิ้ว มี 2 แชนแนล แตละ
แชนแนลสามารถปรับสวิทชเลือก
โหมดยอยไดอีกแชนแนลละ 3 โหมด
ปรับ EQ ได 3 แบนด มีเอฟเฟค
Reverb ในตัว จํานวน 1 เครื่อง

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

25,700

-

2565

-

คียบอรด 88 คีย โพลีโฟนี 128 เสียง
ระบบเสียง Virtual Circuitry
Modeling (VCM) 16 พารทในตัวตอ
USB และ MIDI ได เสียงในตัว
1152 เสียง และชุดกลอง 72 แบบ
มัลติเอฟเฟคในตัว Preset ภาค
Rhythm ในตัว ปรับ EQ ได 3 แบนด
มีวงลอ Pitch bend/modulation
จําลองเสียงเครื่องดนตรีอื่น ๆ ได
จํานวน 1 ตัว

-

-

73,000

-

-

กลองชุด ขนาด 10, 12, 16, 22,
14 สแนร ขาตั้งบูม 3ตัว ขาสแนร 1
ตัว ขาไฮแฮท 1 ตัว กระเดื่องเดี่ยว
เกาอี้ ฉาบ 16 ฉาบ 18 ฉาบ 20 ไฮ
แฮท 14 จํานวน 1 ชุด
ทรอมโบน คีย Bb ตัวเครื่องทําดวย
ทองเหลืองชนิด Yellow Brass ปาก
ลําโพง ทําดวยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass ชุบเงิน ขนาดทอลม
กวาง 12.7 มม. ขนาดความกวาง
ปากลําโพง 204.4 มม จํานวน 2
ตัว ๆ ละ 42,000 บาท

-

-

59,700

-

-

-

-

84,000

-

-

ทรัมเปต คีย Bb ตัวเครื่องทําดวย
ทองเหลืองชนิด Yellow Brass ชุบ
เงิน ขนาดทอลมกวาง 11.65 มม.
ขนาดความกวางปากลําโพง 125 มม
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 28,000 บาท

-

-

56,000

-

-
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ทรัมเปต ตัวเครื่องทองเหลืองชนิด
Yellow Brass ชุบเงิน ปากลําโพง
ทองเหลืองชนิด Gold Brass 123
มม. ,ทอลม 11.65 มม. ลูกสูบ 3
Piston Valves จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
44,000 บาท

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

88,000

-

2565

-

แซ็กโซโฟน ตัวเครื่องทําดวย
ทองเหลืองเคลือบแลคเกอรทอง สาย
รัดเปาปากทําดวยทองเหลือง ปุมกด
ทําดวยพลาสติกสีขาวนวล ระดับเสียง
Eb มีระบบนิ้ว Front F
ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 55,000 บาท

-

-

110,000

-

-

กีตารไฟฟา บอดี้ทรง Telecaster
แบบ Solid บอดี้ทําจากไมเอลเดอร
คอทําจากไมเมเปล ทรงคอ Modern
C ความโคงฟงเกอรบอรด 9.5 นิ้ว ฟง
เกอรบอรดทําจากไมโรสวูด อินเลย
ลายจุด จํานวน 22 เฟรต ขนาด
Jumbo ความยาวชวงสาย 25.5 นิ้ว
ความกวาง Nut 1.68 นิ้ว Nut ทํา
จากกระดูกสังเคราะห บริดจ
String-thru Tele ลูกบิด Fender
Classic ปกอัพคอรุน Yosemite
Tele Single-coi ปกอัพบริดจรุน
Yosemite Tele Single-coil แผง
คอนโทรล 1 โวลุม 1 โทน สวิทชปก
อัพปรับได 3 ทาง ปกการดพลาสติก
1 ชั้น วัสดุบนกีตารชุบโครเมี่ยม
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 45,000 บาท

-

-

90,000

-

-

เมลโลโฟน ตัวเครื่องทองเหลืองชุบเงิน
ปากลําโพง 268.5 มม. ทอ 11.73
มม. ลูกสูบ 3 Piston Valves
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 99,000 บาท

-

-

198,000

-

-
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ทูบา ตัวเครื่องทองเหลืองชุบเงินปาก
ลําโพง 366 มม. ทอลม 16.80 มม.
ลูกสูบ 3 Piston Valves จํานวน 2
ตัว ๆ ละ 210,000 บาท
ฟลุท ตัวเครื่อง Nickel Silver คีย
Nickel Silver (Silver - plated)
French style/offset G/E
Machanism ปากเปา CY
Cut/Nicket Silver จํานวน 2 ตัว ๆ
ละ 30,000 บาท

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

420,000

-

-

-

60,000

-

-

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800
VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน
จํานวน 93 ชุด ๆ ละ 23,300 บาท
: สําหรับสํานักฯ จํานวน 8 ชุด
: สําหรับ ร.ร.ท.2 จํานวน 40 ชุด
: สําหรับ ร.ร.ท.3 จํานวน 5 ชุด
: สําหรับ ร.ร.ท.4 จํานวน 40 ชุด

-

-

2,166,900

-

-

เครื่องคอมพิวเตอร All In One
สําหรับงานสํานักงาน พรอมเครื่อง
สํารองไฟ ขนาด 800VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 15 ชุด ๆ ละ
23,300 บาท

-

-

349,500

-

-
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-

หนวยงาน
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One
สําหรับงานประมวลผล พรอมเครื่อง
สํารองไฟ ขนาด 800VA และ ชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 85 ชุด ๆ ละ
29,300 บาท

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2,490,500

2565

-

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงาน ประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 3
ชุด ๆ ละ 19,800 บาท

-

-

59,400

-

-

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงาน ประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 4
ชุด ๆ ละ 25,800 บาท
: สําหรับร.ร.ท.1 จํานวน 1 ชุด
: สําหรับร.ร.ท.2 จํานวน 3 ชุด

-

-

103,200

-

-
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) พรอมเครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1
ชุด

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

36,300

-

2565

-

อุปกรณบริหารจัดการเครือขาย
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับการควบคุม
การกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย หนวย
ประมวลผลไมนอยกวา 36 แกน,
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา
1.2GHZ ตอแกน, มีชองเสียบอุปกรณ
ใยแกวนําเสียงอยางนอย 4 ชอง, มี
ชอง เสียบสายเพื่อเชื่อมตอระบบ
เครือขายแบบ Gigabit ไมนอยกวา
12 ชอง จํานวน 1 ตัว

-

-

40,000

-

-

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1
จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท
อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2
จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 21,000 บาท
: สําหรับร.ร.ท.1 จํานวน 6 ตัว
: สําหรับร.ร.ท.2 จํานวน 2 ตัว
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 5
เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท

-

-

48,000

-

-

-

-

168,000

-

-

-

-

44,500

-

-
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน
13 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท
: สําหรับร.ร.ท.2 จํานวน 5 ตัว
: สําหรับร.ร.ท.4 จํานวน 8 ตัว
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
: สําหรับร.ร.ท.3 จํานวน 2 เครื่อง
: สําหรับร.ร.ท.4 จํานวน 8 เครื่อง
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 17
เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 16 เครื่อง ๆ ละ
15,000 บาท
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
จํานวน 8 เครื่องๆละ 2,600 บาท
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 3
เครื่องๆละ 15,000 บาท
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 จํานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท
: สําหรับสํานักฯ จํานวน 1 เครื่อง
: สําหรับร.ร.ท.5 จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 2 จํานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน
1 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

104,000

-

-

-

-

43,000

-

-

-

-

153,000

-

-

-

-

240,000

-

-

-

-

20,800

-

-

-

-

45,000

-

-

-

-

40,000

-

-

27,000
-

-

10,000

-

-

-

-

5,800

-

-

-

-

60,000

-

-
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท
ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส (สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรฯ 1 เครื่อง)
จํานวน 250 ชุด ๆ ละ 700 บาท
ตูแร็คเก็บอุปกรณขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว แบบ 9U จํานวน 3 ตู พรอม
ติดตั้งสายสัญญาณเครือขายแลนและ
ระบบไฟฟา จํานวน 1 ระบบ
กระดานทัชสกรีนแบบหนาจอเดี่ยว
(กระดาน 3 IN 1 Smart Touch
Screen) ขนาดไมนอยกวา 92 นิ้ว มี
ความละเอียดไมนอยกวา
12,000x9,000 พิกเซล รองรับการ
ขีดเขียนจากปากกาไวทบอรดเปน
อยางนอย มีคอมพิวเตอรแบบ OPS
ติดกับกระดาน แขวนบนผนังได
พรอมติดตั้งและทดสอบระบบ จํานวน
16 ชุด ๆ ละ 106,200 บาท
อุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิด NAS
(Network Attached Storage)
พรอมอุปกรณเสริม Mouth Rack
และฮารดดิสตบันทึกขอมูล 3.5 นิ้ว
ขนาดไมนอยกวา 4 TB 8 ตัว มี
หนวยประมวลผลไมต่ํากวาแบบ Intel
Xeon E-2124 3.3 GHz Quad
core Processor หนวยความจําหลัก
แบบ DDR4 ขนาดไมนอยกวา 8GB มี
flash Memory ไมนอยกวา 512MB
พรอมติดตั้งและทดสอบระบบ
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 204,500 บาท

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

-

96,000

-

-

-

175,000

-

-

-

-

225,000

-

-

-

-

1,699,200

-

-

-

-

204,500

-

-
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-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โปรแกรมจัดการหองเรียน
(Classroom Manager) สําหรับติดตั้ง
ในหองเรียนคอมพิวเตอร สามารถทํา
การสงคําสั่งเปด-ปด login/logoff
โอนยายไฟล lock
mouse/keyboard ไปยังเครื่องลูก
ขายได พรอมติดตั้งและทดสอบระบบ
จํานวน 148 เครื่อง ๆ ละ 1,400

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

207,200

-

2565

-

ปายประชาสัมพันธอิเลคทรอนิคส
แบบจอแสดงผลชนิด LED Full
Color Display Outdoor ขนาดจอ
LED : 2048 x 3072 มม. พรอม
ชุดคอมพิวเตอรและอุปกรณควบคุม
ระบบ คาติดตั้ง คาโครงสรางระบบ
ไฟฟา และระบบสายสัญญาณ จํานวน
1 ชุด

-

-

986,000

-

-

ระบบกลองวงจรปด พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
- กลอง infrared ความละเอียด 2
ลานพิกเซล จํานวน 16 ตัว
- เครื่องบันทึกภาพ จํานวน 1 เครื่อง
- Hard Disk ขนาดความจุ 4 TB
จํานวน 1 ตัว
- จอ LED ขนาด 32 นิ้ว
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1KVA
- ระบบสายสัญญาณ พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง

-

-

113,000

-

-

262

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1
จํานวน 1 Set
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 Set
- ซอฟแวรบริหารจัดการภาพและ
บันทึก จํานวน 28 Set
- ฮารดดิส For CCTV 8 TB จํานวน
4 ลูก
- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขายแบบมุมมองคงที่ จํานวน
26 ชุด
- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขายแบบปรับมุมมอง แบบที่ 2
จํานวน 2 ชุด
- 19" Wall Rack 6U จํานวน 1 ชุด

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

1,983,000

-

-

987,000

-

2565

-

- เครื่องสํารองไฟ 1 KVA จํานวน 2
เครื่อง
- LED TV Monitor 55" จํานวน 1
เครื่อง
- ระบบเครือขายเน็ตเวิรค
พรอมติดตั้งและทดสอบระบบ
จอภาพวีดีโอวอลล พรอมโครงสราง
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
- จอภาพสําหรับวีดีโอวอลล ขนาดไม
นอยกวา 49 นิ้ว พรอม DID-Control
Software ควบคุมฟงกชั่น video
wall ความละเอียด 1920x1080
Pixel จํานวน 9 จอ
- อุปกรณควบคุมและบริหารจัดการ
ภาพ จํานวน 1 เครื่อง
- โครงสรางติดตั้งแบบแขวนยึดติดกับ
โครงสราง

-

263

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

2 หองเรียนอัจฉริยะสําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เครื่องพิมพบัตรสมาชิก
- พิมพบัตรพลาสติกที่มีขนาด
0.3-1.0 มม.
- ความเร็วในการพิมพสี 160 ใบ/
ชั่วโมง และขาวดํา 750 ใบ/ชั่วโมง
หรือดีกวา
- ความละเอียดในการพิมพ 300 Dpi
หรือดีกวา
- การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผาน
พอรต USB 2.0 หรือดีกวา
- รองรับระบบปฏิบัติการ Window
7,8 (32 &64 Bit)
- มีตลับหมึกชนิดสี YMCKO ไมนอย
กวา 2 ชุด จํานวน 1 เครื่อง

- เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ใหแกนักเรียนผานสื่อออนไลน
- เพื่อกระตุนใหนักเรียนเปน
ศูนยกลางการเรียนรู
- เพื่อจัดหาครุภัณฑและวัสดุ
สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ

หองเรียนอัจฉริยะจํานวน 6 หอง
สําหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
ประกอบดวย
1. เครี่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต ขนาด
10.5 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง
2. กลองรับสัญญาณโทรทัศนและ
เครือขาย จํานวน 6 เครื่อง
3. ลําโพงชนิด 2 WAY พรอมชุด
แขวนผนัง จํานวน 12 ชุด
4. เครื่องรับโทรทัศนอัจฉริยะ ขนาด
ไมนอยกวา 65" จํานวน 6 เครื่อง
5. ตู RACK ชนิดติดผนังสําหรับเก็บ
อุปกรณ จํานวน 6 ตู

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

-

-
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-

49,900

-

600,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-

600,000

2565

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

600,000 นักเรียนมีการเรียนรูที่ ฝายกิจการโรงเรียน
ทันสมัยและมีเจตคติที่ดี โรงเรียนเทศบาล 5
ตอการเรียนรูโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดใหมีหองเรียน Interactive Class
Room ภายในร.ร.เทศบาล 3 และ
ร.ร.เทศบาล 4 โรงเรียนละ 4
หองเรียน
1. กระดานหนาจอเดี่ยว จํานวน 8 ชุด
2. โปรเจ็คเตอรแบบ Short Throw
จํานวน 8 เครื่อง
3. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 8
เครื่อง
4. เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ
จํานวน 8 ชุด

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

3 หองเรียน Interactive Class
Room

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูผูสอนนําเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนได
เรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีใน
ระดับสากล
3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น

4 จัดตั้งหองเรียนหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ โรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

เพื่อจัดตั้งหองเรียนหุนยนตและ ปรับปรุงหองเรียน จัดซื้อวัสดุ
ระบบอัตโนมัติ โรงเรียน
และครุภัณฑประจําหองเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) หุนยนตและระบบอัตโนมัติ
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

-

-

5 จัดการเรียนรูหองเรียนสื่อ
ประสม (Interactive Class
Room)
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูผูสอนนําเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนได
เรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีใน
ระดับสากล
3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น

-

-

จัดใหมีหองเรียนสื่อประสม
(Interactive Class Room) 8
หองเรียน
1. กระดานหนาจอเดี่ยว จํานวน
8 ชุด
2. โปรเจ็คเตอรแบบ Short
Throw จํานวน 8 เครื่อง
3. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน
8 เครื่อง
4. เครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ จํานวน 8 ชุด

265

-

1,440,000

-

1,440,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,440,000

1,440,000 1. ครูผูสอนสามารถนํา โรงเรียนเทศบาล
เทคโนโลยีมาใชในการ 3, 4
จัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูเรียนสามารถ
เรียนรูผานสื่อเทคโนโลยี
ในระดับสากล
3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

2,500,000

2,500,000 สถานศึกษาไดหองเรียน โรงเรียนเทศบาล 1
หุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ จํานวน 1
หองเรียน สําหรับจัดการ
เรียนรูใหแกนักเรียนตาม
ยุคประเทศไทย 4.0

1,440,000

1,440,000 1. ครูผูสอนสามารถนํา โรงเรียนเทศบาล 1
เทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูเรียนสามารถ
เรียนรูผานสื่อเทคโนโลยี
ในระดับสากล
3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณการ
เรียนการสอน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหมีสื่อการเรียนการ
สอน และวัสดุ ครุภัณฑที่
เพียงพอในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. เพื่อใหมีอาคารสถานที่
หองเรียน หองสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เพียงพอ
อยูในสภาพใชการไดดี ถูก
สุขลักษณะ สะอาด สวยงาม

1. เชิงปริมาณ
- หองเรียน หองพิเศษ และ
ครูผูสอนไมนอยกวารอยละ 90
ไดรับสื่อและวัสดุ ครุภัณฑตาม
ความจําเปนที่ตองใชในการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตางๆ
2.เชิงคุณภาพ
- การจัดการศึกษาของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่
ยอมรับของผูปกครองชุมชน
และสังคม

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณใน
การใชประกอบการเรียนการ
สอนของนักเรียนไดอยาง
ครบถวนและเพียงพอกับความ
ตองการของนักเรียน

เชิงปริมาณ
มีวัสดุอุปกรณ ครบตามจํานวน
ที่ตองของแตละหองเรียน
เชิงคุณภาพ
มีวัสดุ - อุปกรณในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุก
ระดับชั้นและทุกสาระวิชา

8 จัดซื้อครุภัณฑบริการแกนักเรียน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑบริการแก
(เงินรายไดสถานศึกษา)
นักเรียน

- โตะเกาอี้ 650 ตัว ชุดละ
2,200 บาท
- สมารททีวีขนาด 50 นิ้ว
จํานวน 48 เครื่อง เครื่องละ
25,000

2561

-

1,500,000

300,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,501,425

2,201,555

2,201,555

2,201,555 1. มีสื่อการเรียนการ โรงเรียนเทศบาล 1
สอนและวัสดุ ครุภัณฑที่
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและการบริหารจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีอาคารสถานที่
หองเรียน หอง
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่
เพียงพอ อยูในสภาพใช
การไดดี ถูกสุขลักษณะ
สะอาด สวยงาม

1,500,000

748,262

748,262

748,262 มีวัสดุ – อุปกรณในการ โรงเรียนเทศบาล 2
ใชประกอบการเรียน
การสอนของนักเรียน
ครบถวนและเพียงพอ
กับความตองการของ
นักเรียน

300,000 26,300,000 26,300,000 26,300,000 มีครุภัณฑบริการแก
นักเรียนอยางเพียงพอ

โรงเรียนเทศบาล 2

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 การจัดระบบงานธุรการการเงิน 1. เพื่อใหบุคลากรมีวัสดุ
และพัสดุ
สํานักงานใชอยางพอเพียง
(เงินรายไดสถานศึกษา)
2. เพือ่ ใหเกิดความคลองตัวใน
การทํางาน
3. เพื่อใหหองวิชาการมี
บรรยากาศเอื้อตอการทํางาน
4. เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับครูในการเขาใชหอง
วิชาการ

เชิงปริมาณ
ฝายบริหารไดจัดระบบบริหาร
จัดการที่ดีสะดวกในการทํางาน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรหองธุรการการเงิน
และพัสดุสามารถบริหารจัดการ
งานตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

10 จัดหาวัสดุครุภัณฑ เพื่อการจัด เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณที่มี
คุณภาพและเพียงพอตอการใช
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ งานในสถานศึกษา
การศึกษาของสายชั้นอนุบาล –
ป.๖
- กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
- กิจกรรมจัดทําเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและ
เพียงพอตอการใชงานใน
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรอยละ ๘๐

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
20,000

10,000

10,000

851,700

473,500

473,500

473,500

20,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 2
10,000 1. บุคลากรมีวัสดุ
สํานักงานใชอยาง
พอเพียง
2. เกิดความคลองตัวใน
การทํางาน
3. หองวิชาการมี
บรรยากาศเอื้อตอการ
ทํางาน
4. มีอุปกรณอํานวย
ความสะดวกใหกับครู
ในการเขาใชหองวิชาการ

473,500 มีวัสดุอุปกรณที่มี
คุณภาพและเพียงพอ
ตอการใชงานใน
สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑและสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสํารวจความตองการใช โรงเรียนมีวัสดุประเภทตาง ๆ
วัสดุครุภัณฑประเภทตางๆ เพื่อ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
ใชการจัดการเรียนการสอน
สอนใหเกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
ประเภทตางๆ เพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน
3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพตอการจัดการ
เรียนการสอน

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหโรงเรียนจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานและคาใชจายอื่น ๆ
ที่มีความจําเปนในการจัด
การศึกษาอยางเหมาะสม
๒. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑใหตรงกับความตองการ
และเพียงพอตอการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียน
๓. เพื่อใหการบริหารงานมีวัสดุ
อุปกรณใชอยางเพียงพอ
๔. เพื่อใหเกิดความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ
- รอยละ ๙๐ บุคลากรมีความ
พึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
เชิงคุณภาพ
- มีวัสดุ ครุภัณฑอยางเพียงพอ
ตอการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
344,150

227,000

227,000

500,000

500,000

430,000

430,000

508,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

227,000 โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาล 5
ประเภท ตาง ๆ ที่
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพ

430,000 1. โรงเรียนจัดซื้อวัสดุ โรงเรียนเทศบาล 6
สํานักงานและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่มีความจําเปน
ในการจัดการศึกษา
อยางเหมาะสม
๒. โรงเรียนจัดซื้อ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑให
ตรงกับความตองการ
และเพียงพอตอการ
บริหารจัดการภายใน
โรงเรียน
๓. โรงเรียนมีการ
บริหารงานมีวัสดุ
อุปกรณใชอยางเพียงพอ
๔. เกิดความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 จัดกิจกรรมบริการสารสนเทศ
ใหกับผูเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. จัดหาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริการนักเรียน
๒. เพื่อจัดกิจกรรม บริการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของนักเรียน

เชิงปริมาณ
- รอยละของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมดประจําปการศึกษา ใช
ระบบสารสนเทศในการสืบคน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยในการสืบคน
ขอมูลที่เอื้อตอการเรียนรู

14 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให
มีคุณภาพ
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณที่ตอง
ใชในการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ
3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีทักษะในการ
ใชระบบสารสนเทศ

เชิงปริมาณ
- ครูผูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ไมนอยกวารอย
ละ 90 สามารถใชระบบ
สารสนเทศได
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 1
200,000 ๑. โรงเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริการนักเรียน
ไดอยางทั่วถึง
๒. นักเรียนสามารถ
สืบคนขอมูลสารสนเทศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนเทศบาล 1
100,000 - โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
- มีวัสดุอุปกรณพรอมใช
ในการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะ
ความสามารถในการใช
ระบบสารสนเทศ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 อินเทอรเน็ตในโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใชสําหรับบริการระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐาน
2. เพื่อใชสําหรับจัดทําขอมูล
ทางการศึกษาทองถิ่นของ
สถานศึกษา
3. เพื่อใชสําหรับบริหาร
สถานศึกษาโดยใชระบบ
สารสนเทศ

เชิงปริมาณ
- ติดตั้งเครือขายอินเทอรเน็ต
ไมนอยกวา 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีระบบบริการ
อินเทอรเน็ตพื้นฐานที่มีคุณภาพ

16 ติดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยนักเรียน CCTV
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อติดตั้งระบบดูแลความ
ปลอดภัยนักเรียนดวยกลอง
CCTV

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษา
- ติดตั้งกลอง CCTV จํานวน
16 จุด พรอมระบบันทึกภาพ
จํานวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการดูแลความ
ปลอดภัยทั่วถึงตลอดที่จัดการ
เรียนการสอน

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
40,000

-

45,000

45,000

500,000

500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 1
45,000 1. สถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมที่
เหมาะสมตอการจัดการ
ศึกษา
2. สถานศึกษามีการ
ใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุก รูปแบบที่
เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเองและการเรียนรู
แบบมีสวนรวม

500,000 นักเรียนไดรับการดูแล
ความปลอดภัยในขณะ
ทําการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาล 1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

17 จัดหาชุดโปรแกรมสําหรับ
จัดการเรียนรูแกนักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดหาและติดตั้งชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและ
ชุดโปรแกรมประยุกตเพื่อการ
เรียนรู

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกตเพื่อการ
เรียนรูที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการฝกทักษะการ
ใชเทคโนโลยี การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและชุด
โปรแกรมประยุกตที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย

18 จัดหาโปรแกรมจัดการหองเรียน เพื่อจัดหาและติดตั้งชุด
(Classroom Manager)
โปรแกรมจัดการหองเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนรู
แกนักเรียน

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย
- ชุดโปรแกรมจัดการหองเรียน
(Classroom Manager)
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการฝกทักษะการ
ใชเทคโนโลยี การจัดการ
หองเรียนคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพ

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

200,000

200,000

-

300,000

300,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000 นักเรียนมีทักษะการใช
เทคโนโลยี และมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ
ซอฟแวรที่ถูกตองตาม
กฎหมาย

โรงเรียนเทศบาล 1

300,000 นักเรียนมีทักษะการใช
เทคโนโลยีและการ
จัดการหองเรียน
คอมพิวเตอรอยางมี
คุณภาพ

โรงเรียนเทศบาล 1

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

19 จัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาทักษะการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียสูสากล
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบ
พัฒนาทักษะการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย
2. เพื่อจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียใหแกนักเรียน

20 พัฒนาระบบ ICT ระดับปฐมวัย 1. บริการอินเตอรเน็ตความเร็ว
และระดับประถมศึกษา
สูงเพื่อใชในการเรียนการสอน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
2. เพือ่ ใหบุคลากรไดคนควาหา
ขอมูลมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
- รอยละ 100 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- จัดหาและติดตั้งระบบพัฒนา
ทักษะการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
จํานวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรู
และไดรับการพัฒนาทักษะการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย และสราง
พื้นฐานและแนวทางการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ
เชิงปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนใหบริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาภายใน
โรงเรียนและการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ

2561

-

-

272

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

1,750,000

1,750,000

1,750,000 นักเรียนไดรับการ
โรงเรียนเทศบาล 1
พัฒนาทักษะการผลิต
สื่อมัลติมีเดีย และมี
พื้นฐานและมีแนวทาง
การศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพในอนาคต

-

150,000

150,000

150,000 1. โรงเรียนมี
โรงเรียนเทศบาล 2
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อใชในการเรียนการ
สอน
2. บุคลากรสามารถ
คนควาหาขอมูลมา
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 ประตูอัจฉริยะ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใชระบบอินเตอรเน็ตใน
การสแกนใบหนานักเรียนที่มา
เรียน
2. เพื่อเก็บขอมูลจํานวน
นักเรียนที่มาเรียนในแตละวัน

เชิงปริมาณ
นักเรียนที่มาเรียนของแตละวัน
มีจํานวน 1,760 คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนใหบริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาภายใน
โรงเรียนในการสแกนจํานวน
นักเรียนและเก็บขอมูลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

22 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการ
จัดการเรียนรูของสถานศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาระบบ ICT ของ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียน ใหมี
คุณภาพและศักยภาพในการใช
ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
ระบบ ICT ของโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ระบบ ICT ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพเพื่อการจัดการ
เรียนรูของสถานศึกษา

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

30,000

30,000

-

260,000

260,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 2
30,000 1. โรงเรียนมีระบบ
อินเตอรเน็ตในการ
สแกนใบหนานักเรียน
ที่มาเรียน
2. โรงเรียนสามารถเก็บ
ขอมูลจํานวนนักเรียน
ที่มาเรียนในแตละวันได
อยางครบถวน

260,000 ๑. ระบบ ICT ของ
โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนไดรับการ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
๒. นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียน
ไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพและศักยภาพ
ในการใช ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนการบริการสารสนเทศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยีอยางพอเพียงและนา
เรียนรูเพื่อพัฒนาสูสากลไดอยาง
เหมาะสม
2. เพื่อมีวัสดุ-อุปกรณ ครุภัณฑ
และสื่อเทคโนโลยีประกอบการ
เรียนการสอนอยางพอเพียง
3. เพื่อมีระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตและสามารถ
กระจายสัญญาณไดทั่วพื้นที่
การจัดการเรียนการสอน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู เขารวมโครงการ
รอยละ 95
เชิงคุณภาพ
หองเรียน หองปฏิบัติการ
อาคารเรียน มีวัสดุ-อุปกรณ
ครุภัณฑและสื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน
อยางพอเพียง และมีระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตและ
สามารถกระจายสัญญาณไดทั่ว
พื้นที่การจัดการเรียนการสอน

24 จัดระบบอินเตอรเน็ตเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการ
ใชสื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรูทางคอมพิวเตอร

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ - ๖ จํานวน ๖๒๑ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ทุกคนไดรับความรู ทักษะใน
การใชสื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรูทางคอมพิวเตอร

2561

-

20,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
5,000

15,000

15,000

30,000

110,000

110,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 6
15,000 1. นักเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยีอยาง
พอเพียงและนาเรียนรู
เพื่อพัฒนาสูสากลได
อยางเหมาะสม
2. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและ
สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการ
สอนอยางพอเพียง
3. สถานศึกษามีระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต
และสามารถกระจาย
สัญญาณไดทั่วพื้นที่การ
จัดการเรียนการสอน

110,000 นักเรียนมีผลงานทาง โรงเรียนเทศบาล 6
เทคโนโลยีที่เอื้อตอการ
เรียนรู

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 จัดหาสื่อสิ่งพิมพเพื่อสงเสริม
การเรียนรูอยางตอเนื่อง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ วารสาร
และสื่อสิ่งพิมพสําหรับ
หองสมุดและแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนใหเพียงพอและมี
คุณภาพ

นักเรียนทุกคนไดศึกษาหา
ความรูจากแหลงเรียนรูที่มี
หนังสือพิมพ วารสารและ
สิ่งพิมพที่มีคุณภาพและเพียงพอ

26 พัฒนาศูนยการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาและจัดหาสื่อการ ครูผูสอนปฐมวัย และนักเรียน
เรียนการสอน ใหเอื้อตอการจัด มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
กระบวนการเรียนการสอน
สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย
๒. เพื่อใหครูมีสื่อการสอนที่
ทันสมัยใชในการสอน และ
สงเสริมครูผูสอนผลิตสื่อการ
สอนใชเอง

27 พัฒนาสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา
- กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรม
- กิจกรรมจัดหาสื่อนวัตกรรม
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อจัดหา/จัดทํา สื่อ
นวัตกรรม และอุปกรณการเรียน
การสอน
๒. เพื่อสงเสริมการใชสื่อ
นวัตกรรมทางการเรียนการสอน
ใหเพียงพอและเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน

ครู ในระดับอนุบาล ชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตน ไดจัดซื้อ จัดทําสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะ
กับการเรียนการสอน

2561

30,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000

20,000

20,000

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ๑. ครูผูสอนมีนวัตกรรม โรงเรียนเทศบาล 3
สื่อการสอนที่ทันสมัย
ชวยสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน
๒. โรงเรียนมีนวัตกรรม
สื่อการสอนอยาง
เพียงพอ

100,000

100,000

80,000

80,000

80,000 ๑. ครูมีสื่อ - นวัตกรรม โรงเรียนเทศบาล 3
ใชอยางเพียงพอ
๒. ครูสามารถสรางและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษาได
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น
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20,000 โรงเรียนมีหนังสือพิมพ โรงเรียนเทศบาล 3
วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ
สําหรับหองสมุดและ
แหลงเรียนรูในโรงเรียน
อยางเพียงพอและมี
คุณภาพ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

987,025

987,025

987,025

100,000

100,000

93,000

93,000

93,000 ๑. โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่มีความ
ถูกตองและทันสมัย
๒. โรงเรียนมีระบบ
เครือขายที่มี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนเทศบาล 3

นักเรียนชั้นอนุบาล –
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ไดรับวัสดุ
อุปกรณในการสงเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางเพียงพอ

80,000

70,000

40,000

40,000

40,000 มีวัสดุ อุปกรณในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ

โรงเรียนเทศบาล 3

๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณใหมี มีวัสดุเพียงพอในการปฏิบัติงาน
เพียงพอตอความตองการของ และเกิดคุณภาพในการจัดการ
นักเรียน
เรียนรู
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานและเอื้อตอการ
เรียนรูของนักเรียน

90,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ๑. มีวัสดุเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน
๒. ผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนเทศบาล 3

28 พัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active
Learning
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนดวยกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning
๒. เพื่อสรางหองตนแบบแหง
การเรียนรู โดยใช
กระบวนการพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูงตามแนวทาง Active
Learning

๑. ผูเรียนมีศักยภาพในการ
เรียนรูตามแนวการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning
๒. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมและ
หองเรียนตนแบบแหงการ
เรียนรูแบบ Active Learning

29 พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือขาย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่มีความถูกตอง
และทันสมัย
๒. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ
เครือขายที่มีประสิทธิภาพ

นักเรียนและบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนสามารถใชระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย ระบบ
เครือขายที่มีประสิทธิภาพ

30 พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูและคุณภาพผูเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณในการ
สงเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอน

31 เสริมสรางประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
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987,025 ๑. ผูเรียนมีศักยภาพและ โรงเรียนเทศบาล 3
ทักษะการเรียนรูดวย
กระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบ Active
Learning
๒. โรงเรียนมีหอง
ตนแบบการเรียนรูเพื่อใช
ในการจัดการเรียนรู โดย
ใชกระบวนการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงตามแนวทาง แบบ
Active Learning

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 พัฒนางานโภชนาการ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ไดรับวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
เพียงพอสําหรับการใชงาน
งานโภชนาการ

33 ปรับปรุงซอมแซมสื่อจัดการ
เรียนรูแกนักเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อปรับปรุงซอมแซมสื่อ วัสดุ ซอมแซมสื่อ ครุภัณฑ วัสดุ
อุปกรณสนับสนุนการเรียนการ อุปกรณสนับสนุนการเรียนการ
สอนใหพรอมใชงาน สําหรับ
สอน
จัดการเรียนรูแกนักเรียน

2561

80,000

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000

-

50,000

50,000

500,000

500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

50,000 มีวัสดุงานบานงานครัว
ที่มีคุณภาพ เพียงพอ
สําหรับการใชงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 3

500,000 สื่อจัดการเรียนการ
โรงเรียนเทศบาล 1
สอนพรอมใชงาน
สงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพ ทันตอการใช
งาน

5.5 กลยุทธการพัฒนาสภาพแวดลอม และอาคารสถานที่
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
เพื่อปรับปรุงหองน้ํากลางแจง
กลางแจงหลังอาคารเรียน 2, ของโรงเรียนเทศบาล 1 ใหมี
หองน้ํากลางแจงระหวางอาคาร สภาพดีพรอมใชงาน
เรียน 2 กับอาคารเรียน 5 และ
หองน้ําอาคารเรียน 4 ชั้น 1
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี)

2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลทคอนกรีต บริเวณโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงซอมแซม
- หองน้ําชาย-หญิงกลางแจง
หลังอาคารเรียน 2
- หองน้ําชาย-หญิง กลางแจง
ระหวางอาคารเรียน 2 กับ
อาคารเรียน 5
- หองน้ําชาย-หญิง อาคาร
เรียน 4 ชั้น 1
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

เพื่อความสะดวกแกนักเรียน ครู งานกอสรางถนนแอสฟลท
และผูมาติดตอราชการ
คอนกรีต รายละเอียด ดังนี้
- งาน TACK COAT
- งานปแอสฟลทคอนกรีต
- งานปูแอสฟลทคอนกรีตตาง
ระดับ
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

300,000

-

-

453,000

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- หองน้ํากลางแจงของ

โรงเรียนเทศบาล 1

- นักเรียน ครู และผูมา

โรงเรียนเทศบาล 1

โรงเรียนเทศบาล 1 ไดรับ
การปรับปรุงใหมีสภาพดี
พรอมใชงาน

ติดตอราชการมีความ
สะดวกในการสัญจรภายใน
โรงเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 3 เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง เรียน 3 ใหมีสภาพที่ดีและได
สามัคคี)
มาตรฐานในการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 3
- ซอมเปลี่ยนระบบไฟฟา
- ทาสีภายในภายนอก
- ซอมหลังคา
- ซอมผนังอาคาร
- ซอมเปลี่ยนฝาเพดาน
- เปลี่ยนพัดลม
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

4 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 6 เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง เรียน 6 ใหมีสภาพที่ดีและได
สามัคคี)
มาตรฐานในการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 6
- ซอมเปลี่ยนระบบไฟฟา
- ทาสีภายในภายนอก
- ซอมหลังคา
- ซอมผนังอาคาร
- ซอมเปลี่ยนฝาเพดาน
- ซอมเปลี่ยนหนาตาง
- เปลี่ยนผามาน
- เปลี่ยนพัดลม
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

เพื่อปูกระเบื้องใตอาคารเรียน 9 ปูกระเบื้องใตอาคารเรียน 9
สําหรับเปนพื้นที่จัดกิจกรรม ขนาดพื้นที่ไมต่ํากวา 540 ตร.ม.
การเรียนการสอนของนักเรียน (รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

5 ปรับปรุงใตถุนอาคารเรียน 9
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี)

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- อาคารเรียน 3 อยูใน

โรงเรียนเทศบาล 1

-

- อาคารเรียน 6 อยูใน

โรงเรียนเทศบาล 1

-

- ใตอาคารเรียน 9 อยูใน

โรงเรียนเทศบาล 1

-

2,000,000

-

-

-

2,000,000

-

-

300,000
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2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สภาพที่ใชงานไดดี มีสภาพ
เอื้อตอการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ

สภาพที่ใชงานไดดี มีสภาพ
เอื้อตอการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ

สภาพที่ใชงานไดดี มีสภาพ
เอื้อตอการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี)

เพื่อปรับปรุงซอมแซมคูระบาย งานปรับปรุงซอมแซมคูระบาย
น้ําทางเขาประตู 3ใหใชงานไดดี น้ําของโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็ง
เสียงสามัคคี)
(รายละเอียดตามรูปแบบ และ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

7 ปรับปรุงพื้นผิวลูวิ่งพื้นยาง
สังเคราะหรอบสนามฟุตบอล
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี)

เพื่อปรับปรุงพื้นผิวลูวิ่งพื้นยาง
สังเคราะหรอบสนามฟุตบอล
พรอมจัดทําลูวิ่ง
เพื่อใชเปนสถานที่ออกกําลัง
และฝกทักษะกีฬาใหแก
นักเรียนตลอดจนบริการการ
ออกกําลังกายของประชาชนใน
เขตเทศบาล

ปรับปรุงพื้นผิวลูวิ่งรอบสนาม
ฟุตบอล
- งานปูพื้นยางสังเคราะห
- งานจัดทําลูวิ่ง จํานวน 3 ลู
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

8 ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 4
โรงเรียน
เทศบาล 2 (บานหาดใหญ)

เพื่อปรับปรุงใหหลังคาอยูใน
สภาพที่ใชงานได

- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้อง
ลอนคูเดิม
- งานติดตั้งหลังคา Metal
Sheet พรอมฉนวนกันความรอน
- งานซอมแซมฝาเพดานชั้น 4
ที่ชํารุด
- งานซอมระบบไฟฟา
ชั้น 4 ที่ชํารุด
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- คูระบายน้ําของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1

-

- โรงเรียนมีลูวิ่งสําหรับ

โรงเรียนเทศบาล 1

-

- สภาพหลังคาอาคารมี

โรงเรียนเทศบาล 2

-

2,400,000

-

-

-

3,000,000

-

-

590,200

280

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี) อยูในสภาพดี น้ํา
สามารถไหลระบายไดดี
ไมทวมขัง
จัดการเรียนรูใหแก
นักเรียนและสําหรับออก
กําลังกายของนักเรียน
และประชาชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ

ความแข็งแรงและมีความ
คงทน ปองกันอันตรายที่
เกิดขึ้นตอบุคลากรและ
ทรัพยสิน เปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

9 กอสรางอาคาร 4 ชั้น โรงเรียน เพื่อกอสรางอาคาร 4 ชั้น ให
เทศบาล 2
เปนแหลงเรียนรู มีหองน้ํา
(บานหาดใหญ)
เพียงพอและมีสุขอนามัยที่ดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางอาคาร 4 ชั้น
- ชั้นลางเปดโลง, บันได
- ชั้น 2, 3 (หองน้ํา)
- ชั้น 4 (หองอเนกประสงค)
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

6,345,900

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- โรงเรียนมีอาคารใหม มี

โรงเรียนเทศบาล 2

โรงเรียนเทศบาล 2

หองน้ําที่เพียงพอ เพื่อ
สุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

10 ปรับปรุงพื้นที่สวนรับประทาน
อาหาร
ใตอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานหาดใหญ)

เพื่อปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร
- งานทําพื้น คสล. และ
สําหรับประกอบอาหารใหถูก บุกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น
สุขลักษณะ และสราง
- งานติดตั้งโครงหลังคา พรอม
สภาพแวดลอมที่กอใหเกิด
หลังคา Metal Sheet
ความพึงพอใจของนักเรียนและ - งานปรับปรุงพื้นที่
ผูปกครอง
รอบนอกโดยทําพื้น คสล. และ
บุกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

-

-

731,500

-

- โรงอาหารไดรับการ

11 ปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน 1
และ 3 บริเวณชั้น 1,2,3,4
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานหาดใหญ)

เพื่อปรับปรุงหองน้ําใหมีจํานวน - งานปรับปรุงทอน้ําทิ้ง ทอน้ํา
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
ใช
- งานเปลี่ยนสุขภัณฑ
- งานปูกระเบื้องพื้น
- งานปูกระเบื้องผนังบางสวน
- งานเปลี่ยนฝาเพดานพรอม
โครงเครา
- งานทาสี
- งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
เพิ่มเติม
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

-

-

2,088,600

-

- หองน้ําไดรับการปรับปรุง โรงเรียนเทศบาล 2

281

ปรับปรุง ทําใหมีสถาน
ประกอบอาหารที่สะอาด
ถูกสุขอนามัย สราง
สภาพแวดลอมที่สะอาด
ปลอดภัย เพื่อใหผูปกครอง
เกิดความมั่นใจ และพึง
พอใจ

ใหใชงานไดดี นักเรียนมี
สุขอนามัยที่ดี
สภาพแวดลอมสะอาด
เปนที่พึงพอใจของผูเรียน
บุคลากรและผูปกครอง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานหาดใหญ)

เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา ใน - งานรื้อสิ่งปฏิกูลทั้งหมดใน
โรงเรียนเทศบาล 2
รางระบายน้ําเดิม พรอมขนทิ้ง
- งานฝาคูระบายน้ํา
- งานวางทอระบายน้ํา และ
บอพัก
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

13 ปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน 4
บริเวณชั้น 2,3,4
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานหาดใหญ)

เพื่อปรับปรุงหองน้ําใหมีความ - งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง
ปลอดภัย สามารถใชงานไดและ ใหม
ถูกสุขลักษณะ
- งานปรับปรุงระบบทอน้ําทิ้ง
ทอน้ําใช
- งานติดตั้งสุขภัณฑ
- งานเปลี่ยนฝาเพดานพรอม
โครงเครา
- งานซอมระบบไฟฟา
- งานทาสี
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

14 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 3 เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 1
โรงเรียนเทศบาล 2
และ 3 ใหมีความปลอดภัย ใช
(บานหาดใหญ)
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ซอมแซมหลังคาที่รั่ว
- งานซอมแซมฝาเพดาน
- งานซอมแซมระบบไฟฟา
- งานปรับปรุงพื้นบันได
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ระบบระบายน้ําไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 2

-

762,000

-

-

-

856,200

-

- หองน้ําไดรับการปรับปรุง โรงเรียนเทศบาล 2

-

-

570,000

-

- อาคารเรียน 1 และ 3
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ปรับปรุงใหระบายน้ําไดดี

นักเรียนไดใชหองน้ําที่ถูก
สุขลักษณะ

ไดรับการปรับปรุงให
สภาพแวดลอมในการเรียน
ใหมีความปลอดภัย ไมเกิด
อันตรายตอนักเรียนขณะ
ขึ้นลงบันได

โรงเรียนเทศบาล 2

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 ปรับปรุงอาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานหาดใหญ)

เพื่อปรับปรุงและซอมแซมให
หลังคา ฝาเพดาน ระบบไฟ
และบันไดสามารถใชงานได

- งานทําระบบกันซึมพื้น คสล.
- งานซอมแซมหลังคาที่รั่ว
- งานซอมแซมฝาเพดาน และ
งานซอมแซมระบบไฟฟา
- งานปรับปรุงพื้นบันได
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

16 ปรับปรุงโรงครัว โรงเรียน
เทศบาล 2
(บานหาดใหญ)

ปรับปรุงโรงครัวใหถูก
สุขลักษณะและใชงานไดอยาง
ปลอดภัย

- ปรับพื้นรอบโรงครัว
- กอสรางโครงเหล็กและมุง
หลังคา Metal Sheet
- ปรับปรุงพื้นที่อาคาร
- ระบบบําบัดน้ําเสีย
- งานครุภัณฑ
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

17 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบลอคเดิม
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานหาดใหญ)
18 ปรับปรุงหองประชุมโรงเรียน
เทศบาล 2
(บานหาดใหญ)

2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

- หลังคา ฝาเพดาน ระบบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

514,800

-

-

-

1,504,000

-

- โรงครัวมีความสะอาดและ โรงเรียนเทศบาล 2

ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเพื่อใหเกิด - งานปดชองอิฐบลอค และ
ความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน เสริมความสูงรั้ว
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

-

-

96,000

-

- โรงเรียนมีรั้วรอบที่สูง

โรงเรียนเทศบาล 2

1. ปรับปรุงหองประชุมเพื่อให
มีความเหมาะสมตอการจัด
กิจกรรมตางๆ
2. เพื่อใหระบบไฟฟาทํางานได
ดีและมีความปลอดภัย

-

-

518,400

-

- มีหองประชุมที่ไดรับ

โรงเรียนเทศบาล 2

- งานปูกระเบื้องพื้นกระเบื้อง
แกรนิต
- งานซอมแซมฝาเพดาน
- งานทาสีฝาเพดาน
- งานปรับปรุงระบบไฟฟา
- งานติดตั้งประตูบานเฟยม
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

283

ไฟและบันไดไดรับการ
ปรับปรุงและแกไขใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี

โรงเรียนเทศบาล 2

ถูกสุขลักษณะ

พื้นที่ในโรงเรียนมีความ
ปลอดภัยตอนักเรียน

มาตรฐาน เหมาะแกการ
ทํากิจกรรมตางๆและมี
ความปลอดภัย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 ปรับปรุงสนามโรงเรียนเทศบาล - เพื่อใหนักเรียนไดใชสนามใน
3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ) การเรียนพลศึกษา เลนกีฬา
หรือกรีฑาที่ไดมาตรฐาน และ
ปลอดภัย
- เพื่อใหบริการประชาชนใน
ชุมชนไดมีสถานที่สําหรับออก
กําลังกาย

ปรับปรุงสนามโรงเรียนเทศบาล
๓ โดยทําการ
1. งานรื้อถอน
- รื้อกระเบื้องทางเดินเดิม
พรอมขนทิ้ง
2. งานปรับปรุงสนาม
- งานปรับพื้นสนาม คสล.
พรอมปูกระเบื้อง (หนาเสาธง)
- งานปรับภูมิทัศนรอบสนาม
- งานกอสรางสนามบาสเกตบอล
- งานกอสรางสนามฟุตซอล
พรอมรั้วตาขาย
3. งานครุภัณฑ
- โกลฟุตซอลมาตรฐาน
- แปนบาสเกตบอลมาตรฐาน
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาลกําหนด)

20 ปรับปรุงทางเดินเทาพรอม
เพื่อใหนักเรียนใชทางเดินเทา
หลังคาภายในโรงเรียนเทศบาล ภายในโรงเรียนสําหรับกันแดด
3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ) กันฝน สรางความมีระเบียบ
และความปลอดภัย

ปรับปรุงทางเดินเทาพรอม
หลังคาภายในโรงเรียน โดยทํา
การ
- งานรื้อถอน
- งานกอสรางทางเดินเทา
พรอมคูระบายน้ํา
- งานปรับปรุงทางเดินเทา
- งานโครงหลังคาคลุมทางเดิน
เทา
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาลกําหนด)

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

14,870,000

-

-

1,200,000

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- - นักเรียนใชสนามในการ

โรงเรียนเทศบาล 3

- นักเรียนใชทางเดินเทา

โรงเรียนเทศบาล 3

เรียนพลศึกษา เลนกีฬา
หรือกรีฑาที่ไดมาตรฐาน
และปลอดภัย
- ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่สําหรับออกกําลัง
กาย

ภายในโรงเรียนสําหรับกัน
แดดกันฝน ดวยความมี
ระเบียบเรียบรอยและ
ปลอดภัย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 กอสรางหลังคาคลุมพื้นสนาม
- เพื่อใหนักเรียนไดใชสนามใน
ระหวางศาลาอเนกประสงคกับ การเรียนพลศึกษา หรือเลนกีฬา
เรือนพักผูปกครอง โรงเรียน
ในรม
เทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณา - เพื่อใชเปนลานจัดกิจกรรม
นุสรณ)
ตอนเชาหนาเสาธง และลานจัด
กิจกรรมอเนกประสงคในรม

กอสรางหลังคาคลุมพื้นสนาม
ระหวางศาลาอเนกประสงคกับ
เรือนพักผูปกครอง โรงเรียน
เทศบาล 3 โดยทําการ
- งานโครงสราง พื้นที่ 644
ตร.ม.
- งานหลังคา พื้นที่ 644 ตร.ม.
- งานระบบไฟฟา
รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาลกําหนด

22 กอสรางหลังคาคลุมบริเวณ
ดานหลังอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณ
พิทยาคุณานุสรณ)

กอสรางหลังคาบริเวณดานหลัง
อาคารเรียน 3 โดยทําการ
- งานโครงสราง
- งานหลังคา
- งานระบบไฟฟา
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาลกําหนด)
ปรับปรุงประตูทางเขาอาคาร
พระโศภนฯ โรงเรียนเทศบาล 3
โดยทําการ
- งานมุกทางเขาดานหนาอาคาร
- งานติดตั้งประตูเหล็กมวน
ทางเขา
- งานไฟฟา
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาลกําหนด)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในรม และเพื่อ
ความปลอดภัยของนักเรียน
และสถานที่ราชการ

23 ปรับปรุงประตูทางเขาอาคาร เพื่อปรับปรุงทางเขาอาคารให
พระโศภนฯ โรงเรียนเทศบาล 3 อยูด านหนา และเพื่อความ
(โศภณพิทยาคุณานุสรณ)
ปลอดภัยของนักเรียนและ
สถานที่ราชการ

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- - นักเรียนใชสนามในการ

โรงเรียนเทศบาล 3

-

- โรงเรียนมีพื้นที่ในรม

โรงเรียนเทศบาล 3

-

- โรงเรียนมีอาคารเรียนที่

โรงเรียนเทศบาล 3

-

2,800,000

-

-

-

650,000

-

-

450,000
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2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เรียนพลศึกษา หรือเลน
กีฬาในรม
- โรงเรียนมีลานจัด
กิจกรรมตอนเชาหนาเสา
ธง และลานจัดกิจกรรม
อเนกประสงคในรม

สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ
ใหกับนักเรียนเพิ่มขึ้น และ
สถานที่ราชการมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

สวยงามและปลอดภัย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําอาคาร เพื่อปรับปรุงหองน้ําเดิมที่มี
เรียน 2,4 และ 5
ความชํารุดใหสามารถกลับมาใช
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลอง งานไดดีดังเดิม
เรียน)

- งานรื้อถอนหองน้ําเดิม ชายหญิง
- งานปรับปรุงและซอมแซม
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

25 ปรับปรุงสิ่งกอสรางโรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

1. เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเลน
อนุบาล สนามหนาอาคาร
อเนกประสงค และโรงอาหาร
เล็ก ใหสามารถใชประโยชนได
อยางเต็มศักยภาพ และ
ปลอดภัยตอสวัสดิภาพของ
นักเรียน ครู และผูปกครอง
2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่หลังอาคาร
เรียน 3 ใหเปนหองเก็บของที่
เปนระบบและปลอดภัย

- งานรื้อพื้นเดิมและปูพื้นยาง
สังเคราะห (สนามเด็กเลน
อนุบาล และสนามหนาเวทีลาน
กิจกรรม)
- งานรื้อพื้นเดิมและปูกระเบื้อง
ใหม (หนาอาคารอเนกประสงค)
- งานกอสรางหองเก็บของ
(หลังอาคารเรียน 3)
- งานรื้อหลังคาเดิมและติดตั้ง
หลังคา Metal Sheet (โรง
อาหารเล็ก)
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

26 ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลอง
เรียน)
27 ติดตั้งระบบปองกันฟาผา
อาคาร 2
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลอง
เรียน)

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โรงเรียนมีหองน้ําที่มี

โรงเรียนเทศบาล 4

-

- 1. สนามเด็กเลนอนุบาล

โรงเรียนเทศบาล 4

407,000

-

- ระบบไฟฟาไดรับการ

โรงเรียนเทศบาล 4

494,300

-

- โรงเรียนไดติดตั้งระบบ

โรงเรียนเทศบาล 4

-

600,000

-

-

-

1,987,000

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา อาคาร ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน
2 โรงเรียนเทศบาล 4
อาคาร 2
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

-

-

เพื่อติดตั้งระบบปองกันฟาผา ติดตั้งระบบปองกันฟาผา
โดยติดตั้งที่อาคาร 2 โรงเรียน (รายละเอียดตามรูปแบบและ
เทศบาล 4 เพื่อความปลอดภัย รายการตามที่เทศบาลกําหนด)
ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน

-

-
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2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มาตรฐานและถูกสุขอนามัย

สนามหนาอาคารสนาม
หนาอาคารอเนกประสงค
และโรงอาหารเล็กไดรับ
การปรับปรุงใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็ม
ศักยภาพ และปลอดภัย
ตอสวัสดิภาพของนักเรียน
ครู และผูปกครอง
2. พื้นที่หลังอาคารเรียน
3 ไดรับการปรับปรุงให
เปนหองเก็บของที่เปน
ระบบและปลอดภัย

ปรับปรุงใหใชงานไดดี มี
ความปลอดภัยตอผูใชงาน

ปองกันฟาผา มีความ
ปลอดภัยตอนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

28 ปรับปรุงซอมแซมโครงสราง
1. เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล โครงสรางอาคารเรียน 1 ร.ร.
4 (วัดคลองเรียน)
เทศบาล 4 ใหแข็งแรง
2. เพื่อความปลอดภัยตอ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- งานซอมโครงสรางเสา
- งานซอมแซมผนัง
- งานทาสี
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

117,000

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- อาคารเรียน 1 ไดรับการ

โรงเรียนเทศบาล 4

ซอมแซม มีความแข็งแรง
และปลอดภัยตอนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน

29 ปรับปรุงซอมแซมหองประชุม
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัด
หาดใหญ)

เพื่อปรับปรุงซอมแซมหอง
- รื้อถอนเวที และผนังเวทีเดิม
ประชุมใหอยูในสภาพดี สะดวก - งานจัดทําเวที และผนังเวทีใหม
และพรอมใชงาน
- งานทาสี
- งานซอมประตู-หนาตางที่ชํารุด
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

-

-

141,000

-

- หองประชุมอยูในสภาพดี

โรงเรียนเทศบาล 5

30 ปรับปรุงซอมแซมหลังคา
อาคารหองสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ

เพื่อปรับปรุงซอมแซมหลังคา
อาคารหองสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญให
สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย

-

-

700,000

-

- ประชาชนมีความสะดวก

ฝายการศึกษานอก

31 ปรับปรุงภูมิทัศนหอศิลปนคร
หาดใหญฯ

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหอศิลป ปรับปรุงภูมิทัศนหอศิลปนคร
นครหาดใหญใหสวยงาม
หาดใหญฯ (รายละเอียดตาม
2.เพื่อความปลอดภัยของ
แบบทีเ่ ทศบาลกําหนด)
นักเรียนและสถานที่ราชการ

-

-

1,058,000

-

- หอศิลปนครหาดใหญมีภูมิ ฝายการศึกษานอก
ทัศนสวยงามและปลอดภัย โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

ปรับปรุงซอมแซมหลังคา
อาคารหองสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ
(รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด)

287

สะดวก และพรอมใชงาน

และปลอดภัยในการใช
โรงเรียนและตาม
บริการหองสมุดประชาชน อัธยาศัย
เทศบาลนครหาดใหญ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 ปรับปรุงศูนยการเรียนรู
วิทยาศาสตรดาราศาสตรนคร
หาดใหญ

เพื่อปรับปรุงศูนยการเรียนรูฯ
ใหสวยงาม

ปรับปรุงศูนยการเรียนรู
วิทยาศาสตรดาราศาสตรนคร
หาดใหญ
- งานรื้อถอนตัวหนังสือปาย
เดิมพรอมจัดทําปายใหม
- งานลางสีเดิม
- งานทาสีภานนอก
(รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด)

33 ปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซี่ยม
สนามกีฬาจิระนคร

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจิระ
นครเพื่อความปลอดภัยในการ
ใหบริการประชาชน

- งานรื้อถอน,ติดตั้งและ
ปรับแตงพื้นไมปาเกและทา
น้ํายาเคลือบเงา
- งานรื้อถอนสกัดผิวทรายลาง
และติดตั้งพื้นทรายลางใหม
บริเวณบันไดเดิม พรอมติดตั้ง
จมูกบันไดอลูมิเนียม
- งานขัดลางพื้นทรายลางเดิม
พรอมลงน้ํายาเคลือบ
- งานเปลี่ยนแผนชองระบาย
อากาศใตที่นั่ง บริเวณที่นั่ง
อัฒจันทรภายใน พรอมทาสี
- งานเปลี่ยนประตูบานเปดไม
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

2561

-

-

288

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

195,000

-

-

697,000

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีปายชื่อศูนยฯที่สวยงาม ฝายการศึกษานอก
มีภูมิทัศนที่สวยงาม
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

- ประชาชนที่มารับการ

บริการไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อเนกประสงค สนามกีฬาจิระ
นครเพื่อความปลอดภัยในการ
ใหบริการประชาชน

- งานรื้อพื้นคอนกรีต รื้อพื้น
ตัวหนอน
- งานเทคอนกรีต
- งานคันหิน
- งานปูกระเบื้องคอนกรีต
- ติดตั้งแผงกันแดด
- งานปายอาคาร
- งานแผงบานเกร็ด
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

35 กอสรางสนามตะกรอ
พรอมติดตั้งระบบไฟฟาและรั้ว
กั้นโดยรอบ

- เพื่อกอสรางสนามตะกรอ
พรอมติดตั้งระบบไฟฟาและรั้ว
กั้นโดยรอบ (บริเวณลานกีฬา
พรุแมสอนขางบิ๊กซีเอกตรา )
- เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใหบริการประชาชน

- งานรื้อพื้นเดิม
- งานปรับปรุงพื้นคอนกรีต
- งานรั้วตาขาย สูง 2 ม.
- พื้นยางพาราเคลือบอะคริลิค
- พื้นทาสีอิมัลชั่น รวมสีรองพื้น
- งานไฟฟา
- งานครุภัณฑ (ชุดเสาตะกรอ
พรอมตาขาย)
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

1,470,000

-

-

634,000

-

2565

- ประชาชนที่มารับการ

บริการไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

- ประชาชนที่มาใชบริการมี ฝายกิจกรรมเด็ก
พื้นที่ออกกําลังกายเพียงพอ และเยาวชน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36 ปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดและ
ซอมแซมประตูบานเลื่อนเหล็ก
อาคารโรงยิมเนเซี่ยม สนาม
กีฬาจิระนคร

เพื่อปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดและ
ซอมแซมประตูบานเลื่อนเหล็ก
อาคารโรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬา
จิระนครใหมีความปลอดภัย
และแข็งแรง

ปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดและ
ซอมแซมประตูบานเลื่อนเหล็ก
อาคารโรงยิมเนเซี่ยม สนาม
กีฬาจิระนคร
- งานรื้อถอนเฉพาะกระจกบาน
เกล็ด
- งานติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง
- งานติดตั้งแผงกันสาดเหล็ก
พรอมงานตกแตง
- งานซอมแซมประตูบานเลื่อน
เหล็กเดิม
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด)

37 ปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอ
สราง
- หลังคาโครงเหล็กทางเดินเทา
- เปลี่ยนกระจกหนาตางของ
หองเรียนอาคารเรียน 1,2,4
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อปรับปรุงซอมแซม
สิ่งกอสรางที่ชํารุดใชงานมานาน
ใหมีความคงทนถาวรสามารถใช
งานไดอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มความสวยงามดาน
ภูมิทัศนแกสถานที่

เชิงปริมาณ
สิ่งกอสรางไดรับการปรับปรุง
ซอมแซมใหดียิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ
ครุภัณฑและสิ่งกอสรางมีสภาพ
คงทนถาวรใชงานไดอยางมี
คุณภาพ

2561

-

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

350,000

290

388,000

500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-

500,000

2565

- ประชาชนที่มารับการ

บริการไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

500,000 1. สิ่งกอสรางไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 2
ปรับปรุงซอมแซม
2. ภูมิทัศนมีความ
สวยงาม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

38 จางเหมาบริการบํารุงรักษา
อาคารสถานที่
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหมีอาคารสถานที่
หองเรียน หองสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูที่เพียงพอ อยูใน
สภาพใชการไดดี ถูกสุขลักษณะ
สะอาด สวยงาม
๒. เพื่อใหภูมิทัศนของโรงเรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู

เชิงปริมาณ
- อาคารเรียน อาคารประกอบ
และบริเวณโรงเรียนไมนอยกวา
รอยละ 90 ไดรับการปรับปรุง
แกไขใหมีสภาพการใชงานไดดี
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
- การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนที่ยอมรับของผูปกครอง
ชุมชน และสังคม

39 จัดทําหองเรียนทดลอง
วิทยาศาสตร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและ
พัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโดยอาศัยสื่อและ
อุปกรณในหองปฏิบัติการอยาง
มีศักยภาพ
2. เพื่อสรางแรงจูงใจ เสริม
บรรยากาศใหแกนักเรียนในการ
เรียนวิทยาศาสตรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เชิงปริมาณ
- นักเรียน ชวงชั้นที่ 3 มี
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
และทุกคนไดมีโอกาสไดใชหอง
นี้ในการสรางความรู
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร มีความรูและ
ใชสื่อ อุปกรณใน
หองปฏิบัติการอยางมีศักยภาพ

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
100,000

100,000

100,000

500,000

500,000

500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 ๑. มีอาคารสถานที่
โรงเรียนเทศบาล 1
หองเรียน หอง
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ
สะอาด สวยงาม
๒. ภูมิทัศนของโรงเรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู

-

1. นักเรียนไดศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
และพัฒนา
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโดยอาศัย
สื่อและอุปกรณใน
หองปฏิบัติการอยางมี
ศักยภาพ
2. สรางแรงจูงใจ เสริม
บรรยากาศใหแก
นักเรียนในการเรียน
วิทยาศาสตรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40 ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนางานหองสมุดให
ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ
สรางความพึงพอใจแก
ผูใชบริการหองสมุด
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
สามารถคนควาหาความรูได
ดวยตนเอง

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ครู
และบุคลากร
เชิงคุณภาพ
- หองสมุดมีบริการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถ
คนควาหาความรูดวยตนเองได
สะดวก รวดเร็ว และสราง
ความพึงพอใจแกผูใชบริการ

41 พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
ของนักเรียน และสงเสริมให
ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
คนควาหาความรูไดดวยตนเอง

เชิงปริมาณ
- พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
จํานวน 1 แหลงเรียนรู
เชิงคุณภาพ
- มีแหลงเรียนรูในโรงเรียนที่
เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
และสงเสริมใหครูผูสอน
สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนักเรียน
สามารถคนควาหาความรูได
ดวยตนเอง

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

100,000 1. หองสมุดมีการ
บริการที่ทันสมัยและ
เกิดประสิทธิภาพ และ
สรางความพึงพอใจแก
ผูใชบริการ
2. นักเรียนสามารถ
คนควาหาความรูดวย
ตนเองไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 1

50,000 1. มีแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนที่เอื้อตอการ
เรียนรูของนักเรียน
และสงเสริมใหครูผูสอน
สามารถจัดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนสามารถ
คนควาหาความรูไดดวย
ตนเอง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

42 ปรับปรุงหองเรียนเปนหอง
ดนตรีศึกษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อจัดทําหองเรียนดนตรี
ศึกษา
2. เพื่อใหนักเรียนไดฝกและ
พัฒนาทักษะดานดนตรี

เชิงปริมาณ
ปรับปรุงหองเรียนดนตรีศึกษา
จํานวน 1 หอง
เชิงคุณภาพ
หองเรียนดนตรีศึกษาไดรับการ
ปรับปรุงเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

43 จัดบรรยากาศหองเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

- เพื่อใหนักเรียนไดมีแหลง
เรียนรูในหองเรียนทั้ง 8 สาระ
- เพื่อใหสภาพหองเรียนมี
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
และเปนที่พักผอนหยอนใจ

เชิงปริมาณ
มีหองเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียน จํานวน 48 หอง
เชิงคุณภาพ
- การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
เปนไปอยางมีคุณภาพ
- การวัดผลสัมฤทธิ์ (O-net)
ของนักเรียนดีขึ้น

44 สรางแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 1. เพื่อเปนแหลงเรียนตาม
ในโรงเรียน
ธรรมชาติของนักเรียนนอก
(เงินรายไดสถานศึกษา)
หองเรียน
2. เพื่อเพิ่มความรมรื่นและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในโรงเรียน
3. เพื่อสรางภูมิทัศน
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียนใหดียิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ
มีสวนหยอมที่ปรับปรุงให
สวยงาม จํานวน 3 สวน
เชิงคุณภาพ
มีภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนที่เอื้อตอ
บรรยากาศการจัดการเรียนการ
สอน

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

500,000

500,000

-

-

130,000

100,000

100,000 - นักเรียนไดมีแหลง
โรงเรียนเทศบาล 2
เรียนรูในหองเรียนทั้ง 8
สาระ
- สภาพหองเรียนมี
บรรยากาศเอื้อตอการ
เรียนรูและเปนที่
พักผอนหยอนใจ

-

-

50,000

50,000

50,000 1. โรงเรียนมีแหลง
โรงเรียนเทศบาล 2
เรียนตามธรรมชาติของ
นักเรียนนอกหองเรียน
2. โรงเรียนมีความรม
รื่นและพื้นที่สีเขียว
3. โรงเรียนมีภูมิทัศน
บรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมของ
โรงเรียนที่ดียิ่งขึ้น

293

500,000 1. โรงเรียนมีหองดนตรี โรงเรียนเทศบาล 1
ศึกษาที่เหมาะสมแก
การจัดการเรียนการ
สอนแกนักเรียน
2. นักเรียนไดฝกทักษะ
การเรียนดนตรีศึกษาได
อยางมีคุณภาพ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู
ในหองเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อใหผูเรียนมีหองเรียนและ
บรรยากาศภายในโรงเรียนที่
เอื้อตอการเรียนรูมีความ
สวยงามและสามารถเรียนรูได
ทุกที่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
– มัธยมศึกษาปที่ ๓ มี
บรรยากาศภายในหองเรียนและ
โรงเรียนทีเอื้อตอการเรียนรู

46 โรงเรียนนาอยู
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนไดรับความปลอดภัย
โดยรอบภายในบริเวณโรงเรียน
๒. เพื่อใหภูมิทัศนของโรงเรียน
โดยรอบมีความสวยงามสะอาด
และปลอดภัย
๓. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ
น้ําประปาและไฟฟาที่ใชได
อยางมีประสิทธิภาพ

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและพื้นที่บริเวณตาง ๆ
ภูมิทัศนที่สวยงามสะอาดและ
ปลอดภัย

47 โรงเรียนสีเขียว
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อใหภูมิทัศนของโรงเรียน
โดยรอบ รมรื่น สวยงาม
สะอาดและปลอดภัย

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่
รมรื่น สวยงาม สะอาดและ
ปลอดภัย

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ๑. นักเรียนและ
โรงเรียนเทศบาล 3
บุคลากรมีสุภาพและ
สุขภาพจิตที่ดีไดรับ
ความปลอดภัยในขณะ
อยูภายในบริเวณ
โรงเรียน
๒. อาคารสถานที่มี
บรรยากาศสวยงาม
สะอาดและปลอดภัย
๓. โรงเรียนมีระบบ
น้ําประปาและไฟฟาที่ใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

50,000

50,000

50,000

50,000 ภูมิทัศนของโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3
โดยรอบรมรื่น สวยงาม
สะอาดและปลอดภัย

50,000

-

294

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

50,000 ผูเรียนมีหองเรียนและ
บรรยากาศภายใน
โรงเรียนที่เอื้อตอการ
เรียนรูมีความสวยงาม
และสามารถเรียนรูได
ทุกที่

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

48 โรงเรียนสวยดวยมือเรา
- กิจกรรมหองน้ําดีมีสุข
- กิจกรรมหองเรียนสะอาด
- กิจกรรมบรรยากาศนามอง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ
ของสถานศึกษาใหสะอาด
ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูและ
ใชประโยชน ไดอยางคุมคา
๒. เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ
ผูเรียน
๓. เพื่อสรางเสริมวินัยของ
นักเรียนและรักษาสาธารณะ
ประโยชนโดยใชระบบ ๕ ส
๔. เพื่อใหนักเรียนไดใชหองน้ํา
ที่ถูกสุขลักษณะ

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
2. อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ จํานวน 8 อาคาร
หองเรียน จํานวน ๓๙ หองเรียน
และ หองพิเศษ จํานวน ๑๕
หอง
เชิงคุณภาพ
1. ทุกสายชั้นมีบรรยากาศเอื้อ
ตอการเรียนรู
2. มีการดูแลบรรยากาศ รักษา
ความสะอาดอยางเปนระบบ
3. มีการใชประโยชนของหอง
พิเศษอยางคุมคา
4. หองน้ํามีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ

49 ศูนยสวยดวยมือเรา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใชสอยให
สวยงาม สะอาด รมรื่นและ
ปลอดภัย
๒. เพื่อสรางบรรยากาศในการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
๓. เพื่อใหผูดูแลเด็กและผูเรียน
มีสวนรวมในการดูแลและรักษา
ความสะอาด

เชิงปริมาณ
๑. ผูดูแลเด็กไมนอยกวารอยละ
๑๐๐ รวมกิจกรรม
๒. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ
๗๕ ชวยกันรักษาความสะอาด
เชิงคุณภาพ
๑. ศูนยมีความสะอาดและนาอยู
๒. ผูเรียนมีสวนรวมในการดูแล
รักษาความสะอาด

2561

200,000

-

295

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
150,000

-

150,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

150,000

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

150,000 ๑. สถานศึกษามี
โรงเรียนเทศบาล 3
บรรยากาศที่สะอาด
ปลอดภัย เอื้อตอการ
เรียนรูและใชประโยชน
ไดอยางคุมคา
๒. สถานศึกษามีหองน้ํา
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ

- ๑. พื้นที่ศูนยสวยงาม ศพด.มัสยิดหมัดยา
สะอาด รมรื่นและ
เมาะมุสลิม
ปลอดภัย
๒. ศูนยมีบรรยากาศรม
รื่นและเอื้อตอการเรียนรู
๓. ผูดูแลเด็กและ
ผูเรียนมีสวนรวมในการ
ดูแลและรักษาความ
สะอาด

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50 คาตรวจสอบบํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อจัดซอมระบบสาธารณูปโภค เชิงปริมาณมี
ใหใชประโยชนไดตลอดเวลา
เครือ่ งสาธารณูปโภคที่สามารถ
ใชงานไดตลอดเวลา
เชิงคุณภาพ
มีสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

51 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ
นักเรียนและบุคลากรใน
น้ําประปาและไฟฟาที่ใชงานได โรงเรียนใชระบบสาธารณูปโภค
อยางมีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนที่สะอาดปลอดภัย
และทั่วถึง

52 บํารุง รักษาปรับปรุงซอมแซม 1. เพื่อปรับปรุงซอมแซม
เพิ่มเติมครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง สิ่งกอสรางที่ชํารุดใชงานมานาน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ใหมคี วามคงทนถาวรสามารถใช
งานไดอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มความสวยงามดาน
ภูมิทัศนแกสถานที่

เชิงปริมาณ
สิ่งกอสรางไดรับการปรับปรุง
ซอมแซมใหดียิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ
ครุภัณฑและสิ่งกอสรางมีสภาพ
คงทนถาวรใชงานไดอยางมี
คุณภาพ

53 บํารุง รักษาปรับปรุงซอมแซม
เพิ่มเติมครุภัณฑและสิ่งปลูก
สราง สายชั้นปฐมวัย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
สิ่งกอสรางไดรับการปรับปรุง
ซอมแซมใหดียิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ
ครุภัณฑและสิ่งกอสรางมีสภาพ
คงทนถาวรใชงานไดอยางมี
คุณภาพ

1. เพื่อปรับปรุงซอมแซม
สิ่งกอสรางที่ชํารุดใชงานมานาน
ใหมีความคงทนถาวรสามารถใช
งานไดอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มความสวยงามดาน
ภูมิทัศนแกสถานที่

2561

30,000

-

300,000

-

296

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000

10,000

10,000

70,000

70,000

70,000

70,000 โรงเรียนมีระบบ
โรงเรียนเทศบาล 3
น้ําประปาและไฟฟาที่ใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

350,000

180,000

180,000

180,000 1. สิ่งกอสรางไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 2
ปรับปรุงซอมแซม
2. ภูมิทัศนมีความ
สวยงาม

100,000

100,000

100,000 1. สิ่งกอสรางไดรับการ โรงเรียนเทศบาล 2
ปรับปรุงซอมแซม
2. ภูมิทัศนมีความ
สวยงาม

-

10,000 ระบบสาธารณูปโภคใช โรงเรียนเทศบาล 2
ประโยชนไดตลอดเวลา

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

54 พัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดลอม และภูมิทัศน
ของโรงเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงซอมแซม
ครุภัณฑ
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนใน
โรงเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงซอมแซม
ระบบสาธารณูปโภค
- กิจกรรมปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม
พัฒนาอาคารสถานที่ใหสะอาด
ปลอดภัย
๒. เพื่อใหโรงเรียนสามารถ
ใหบริการดานอาคารสถานที่
ชุมชนหรือหนวยงานอื่น
๓. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนตาง ๆ
ภายในโรงเรียน
๔. เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอน
๕. เพื่อใหสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนสวยงาม สะอาดรมรื่น
นาอยูอาศัยและมีความปลอดภัย
๖. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม
ครุภัณฑ
๗. เพื่อใหโรงเรียนสามารถ
ใหบริการดานอาคาร สถานที่
ชุมชนหรือหนวยงานอื่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
ครูและนักเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ทุก
คน รวมถึงผูปกครองชุมชนที่
เขามาใชบริการ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและ
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียน
การสอน

2561

600,000

297

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
400,000

400,000

400,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

400,000 ๑. โรงเรียนมีครุภัณฑที่ โรงเรียนเทศบาล 4
พรอมใชงาน
๒. โรงเรียนมีการ
พัฒนาจนเปนที่พึง
พอใจตอผูปกครองและ
ชุมชน
๓. เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศนตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน
๔. เพื่อสรางบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน
๕. เพื่อให
สภาพแวดลอมใน
โรงเรียนสวยงาม
สะอาดรมรื่นนาอยู
อาศัยและมีความ
ปลอดภัย
๖. โรงเรียนมีครุภัณฑที่
พรอมใชงาน
๗. โรงเรียนมีการ
พัฒนาจนเปนที่พึง
พอใจตอผูปกครองและ
ชุมชน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

55 พัฒนาอาคารเรียน หองเรียน
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรู
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อจัดเตรียมความพรอมของ
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค
พรอมใหบริการแกนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียน
๒. เพื่อใหสถานศึกษามีอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียน หอง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วัสดุ ครุภัณฑ เพียงพออยูในสภาพ
ใชการไดดี ถูกสุขลักษณะสะอาด
สวยงาม
๓. เพื่อใหสถานศึกษามีมาตรการ
ปองกันการบาดเจ็บและสรางเสริม
ความปลอดภัย

เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีทรัพยากร
สภาพแวดลอม และเปนแหลง
เรียนรู รอยละ ๙๐ ของ
โครงการฯ
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีจํานวนผูเรียนมี
ทรัพยากร และสภาพแวดลอม
ที่สงเสริมสนับสนุนให เปน
สังคมแหงการเรียนรู รอยละ ๙๐

56 จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการ
เรียนรู
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนและ
หองเรียนใหสะอาดสวยงาม
ปลอดภัย และเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคที่ชํารุดใหพรอมใช
งานอยูเสมอ

ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณใหพรอมใช
งานโดยปลอดภัยและมี
สภาพแวดลอมเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

2561

450,000

-

298

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
300,000

300,000

300,000

50,000

40,000

40,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000 1. สถานศึกษาจัด เตรียม โรงเรียนเทศบาล 6
ความพรอมของอาคาร
สถานที่ สาธารณูปโภค
พรอมใหบริการแกนักเรียน
ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน
๒. สถานศึกษามีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
วัสดุ ครุภัณฑ เพียงพออยู
ในสภาพใชการไดดี ถูก
สุขลักษณะสะอาด สวยงาม
๓. สถานศึกษามี
มาตรการปองกันการ
บาดเจ็บและสรางเสริม
ความปลอดภัย

40,000 1. โรงเรียนมี

สภาพแวดลอมสะอาด
สวยงามปลอดภัยและเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรู
2. โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่พรอมใช
งานอยูเสมอ

โรงเรียนเทศบาล 5

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

57 สงเสริมทรัพยากรและปรับภูมิ
ทัศนสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสถานศึกษามีการ
ระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษา
๒. เพื่อใหสถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมตอการจัด
การศึกษา
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปน
สถานที่นาอยู นาเรียนรู มี
สภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม
และเอื้อตอการจัดการเรียนรู
4. เพื่อจัดหองและสถานที่
สนับสนุนการเรียนการสอนได
กับความตองการของครูนักเรียน
และพัฒนาสิ่งแวดลอมให
สวยงาม ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีทรัพยากร
สภาพแวดลอม และเปนแหลง
เรียนรู รอยละ ๙๐ ของ
โครงการฯ
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีความสวยงาม ใช
ประโยชนไดเต็มที่และเอื้อตอ
การเรียนการสอนและความ
ปลอดภัยของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน

2561

440,000

299

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
300,000

300,000

300,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000 ๑. สถานศึกษามีการ
โรงเรียนเทศบาล 6
ระดมงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษา
๒. สถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมที่
เหมาะสมตอการจัด
การศึกษา
3. สถานศึกษาพัฒนา
สถานที่นาอยู นาเรียนรู
มีสภาพแวดลอม
สะอาด สวยงาม และ
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
4. สถานศึกษาจัดหอง
และสถานที่สนับสนุน
การเรียนการสอนไดกับ
ความตองการของครู
นักเรียน และพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหสวยงาม
ปลอดภัย

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

58 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสถานศึกษามีอาคาร
เรียนอาคารประกอบ หองเรียน
หองสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู วัสดุ ครุภัณฑเพียงพออยูใน
สภาพใชการไดดี ถูกสุขลักษณะ
สะอาด สวยงาม
๒. เพื่อใหสถานศึกษามีมาตรการ
ปองกันการบาดเจ็บและสรางเสริม
ความปลอดภัย
๓. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพ
กาย และมีน้ําหนัก สวนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
๔. เพื่อสงเสริมการปองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงตอโรคภัย อุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ
๕. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเห็นคุณคา
ในตนเองมีความมั่นใจกลา
แสดงออกและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
๖. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนที่มี
ความรูสึกซาบซึ้งในศิลปะ
ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลปและ
วรรณศิลป
๗. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนที่มีความ
สนใจเขารวมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับอนุบาล และ
ระดับประถม รอยละ ๙๐ ได
เขารวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน
มีทรัพยากรและสภาพแวดลอม
ที่สงเสริมสนับสนุนให เปน
สังคมแหงการเรียนรู รอยละ ๙0
๒. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี และมี
สุนทรียภาพ รอยละ ๙๐

2561

10,000

300

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

10,000 ๑. สถานศึกษามีอาคาร

เรียนอาคารประกอบ
หองเรียน หองสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
๒. สถานศึกษามีมาตร
การปองกันการบาดเจ็บ
และสรางเสริมความ
ปลอดภัย
๓. ผูเรียนมีสุขภาพกาย
และมีน้ําหนัก สวนสูง
และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน
๔. สงเสริมการปองกันตน
เองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงตอโรคภัย อุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ
๕. ผูเรียนเห็นคุณคาใน
ตนเองมีความมั่นใจกลา
แสดงออกและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี
๖. ผูเรียนที่มีความรูสึก
ซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป
ดนตรี นาฏศิลปและ
วรรณศิลป
๗. ผูเรียนที่มีความสนใจ
เขารวมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 6

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

59 คาจางเหมาบริการ
- จางผูประกอบอาหาร
- จางนักการภารโรง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อเปนคาใชจายในการจาง
เหมาบริการคาจางผูประกอบ
อาหารบริการแกนักเรียน
2. จางนักการภารโรง มาชวยทํา
ความสะอาดอาคารเรียน บริเวณ
โรงเรียน หองน้ําและอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

เชิงปริมาณ
1. มีผูประกอบอาหาร จํานวน 3
คน
2. มีนักการภารโรงเพิ่มขึ้นอีก
จํานวน 1 คน
เชิงคุณภาพ
1. มีผูประกอบอาหารที่เพียงพอใน
การจัดทําอาหารบริการแกนักเรียน
2. มีนักการภารโรงที่เพียงพอ ทํา
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

60 คาจางเหมาบริการ
- จางนักการภารโรง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

จางนักการภารโรง มาชวยทําความ
สะอาดอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน
หองน้ําและอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

เชิงปริมาณ
มีนักการภารโรงเพิ่มขึ้นอีกจํานวน
3 คน
เชิงคุณภาพ
มีนักการภารโรงที่เพียงทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

61 จางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อจางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่
รวมถึงทรัพยสินของทางราชการ
๒. เพื่อคุมครองความปลอดภัยใน
สวัสดิภาพของนักเรียน ครู ใน
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
จางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียน จํานวน ๒ คน
เชิงคุณภาพ
อาคารสถานที่ รวมถึงทรัพยสิน
ของทางราชการ ไดรับบริการ
รักษาความปลอดภัย ตลอดจน
นักเรียน ครูในโรงเรียนไดรับการ
คุมครองความปลอดภัยในสวัสดิ
ภาพ

2561

300,000

300,000

-
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324,000 มีผูประกอบอาหารบริการ โรงเรียนเทศบาล 2

300,000

324,000

324,000

300,000

306,000

306,000

306,000 มีนักการภารโรง มาชวย

300,000

300,000

300,000 ๑. อาคารสถานที่ รวมถึง โรงเรียนเทศบาล 4

-

แกนักเรียน และนักการ
ภารโรง มาชวยทําความ
สะอาดอาคารเรียน
บริเวณโรงเรียน หองน้ํา
และอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

ทําความสะอาดอาคาร
เรียน บริเวณโรงเรียน
หองน้ําและอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

ทรัพยสินของทางราชการ
ไดรับบริการรักษาความ
ปลอดภัย
๒. นักเรียน ครูในโรงเรียน
ไดรับการคุมครองความ
ปลอดภัยในสวัสดิภาพ

โรงเรียนเทศบาล 2

6) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมกิจการดานศาสนา การอนุรักษบํารุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 กลยุทธการสงเสริมกิจการดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 จัดงานรัฐพิธี

วัตถุประสงค
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุ
วงศทุกพระองค
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
- เพื่อใหประชาชนไดรวมแสดงความ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ที่มีตอปวง
ชนชาวไทย
- เพื่อใหขาราชการ ประชาชนทุกหมู
เหลาไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- เพื่อสรางความสามัคคีใหเกิด
ขึ้นกับประชาชนทุกหมูเหลา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
โดยมีประชาชนเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 5,000 คน ในแต
ละกิจกรรม

2561

2,000,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
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2564

2,000,000

5,000,000

5,000,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

5,000,000 - ประชาชนไดรวมกัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝายสงเสริมศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ และถวาย ศิลปะ และ
พระพรชัยมงคล เนื่องในวัน วัฒนธรรม
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี
- ประชาชนไดรวมแสดง
ความระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ 5) ที่มีตอปวงชน
ชาวไทย
- ขาราชการ ประชาชนทุก
หมูเหลาไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
- เกิดความสามัคคีใหเกิด
ขึ้นกับประชาชนทุกหมูเหลา

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 จัดงานตอนรับปใหมวิถีพุทธ

- เพื่อสนับสนุนให
พุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรม
ทําบุญตักบาตร ฟงพระธรรม
เทศนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นป
ใหม
- เพื่อสงเสริม และทํานุบํารุง
จารีตประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น สรางความ
สมานฉันทในครอบครัว ชุมชน
และหนวยงานของรัฐ

จัดพิธีทําบุญตักบาตรตอนรับ
ศักราชใหม โดยมีประชาชนเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวา
2,000 คน

3 จัดงานประเพณีสงกรานต

- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ

- จัดประเพณีแหพระเทียมดา
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน การแสดงดนตรี/
คอนเสิรตจากศิลปน กีฬามวย
ทะเล ขบวนแหคารนิวัล การ
ประกวดนางสงกรานต การเลน
น้ํามิดไนทสงกรานต พิธีทําบุญ
ตักบาตร พิธีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
ขบวนแห
พระพุทธสิหิงส/องคหลวงปูทวด
การสรงน้ําพระพุทธรูป ขบวน
แหรถบุปผชาตินางสงกรานต
- ประชาชน และนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวา
50,000 คน

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
120,000

300,000

300,000

5,850,000

6,200,000

6,500,000

6,500,000

120,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000 - ประชาชนไดรวม
ฝายสงเสริมศาสนา
กิจกรรมทําบุญตักบาตร ศิลปะ และ
- ประชาชนมีสวนรวม วัฒนธรรม
ในการสงเสริม และ
ทํานุบํารุงจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น

6,500,000 - ประชาชนไดมีสวน ฝายสงเสริมศาสนา
รวมในการทํานุบํารุง
ศิลปะ และ
ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
- นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลหาดใหญ
หมุนเวียนมากขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดงานประเพณีวันสําคัญทาง
ศาสนา

- เพื่อสงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหแพรหลาย
และดํารงอยูคูชาติไทยสืบไป
- เพื่อสงเสริมใหประชาชนรวม
กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
ศาสนา และเปนศูนยรวมจิตใจ
ของประชาชนในทองถิ่น

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาไดแก วัน
มาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันวิสาขบูชา และประเพณี
ทองถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยมี
ประชาชนเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา 3,000 คน

5 จัดงานประเพณีลอยกระทง

- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ

- จัดการประกวดนางนพมาศ
หนูนอยนพมาศ หนูนอยนคร
หาดใหญ นิทรรศการงาน
ประเพณีลอยกระทง การสาธิต
การประดิษฐกระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง
- ประชาชน และนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวา
30,000 คน

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
90,000

90,000

90,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

90,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

90,000 - ไดเผยแผ
ฝายสงเสริมศาสนา
พระพุทธศาสนาให
ศิลปะ และ
แพรหลาย และดํารงอยู วัฒนธรรม
คูชาติไทยสืบไป
- ประชาชนไดรวม
กิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางศาสนา อัน
เปนศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชนในทองถิ่น

3,200,000 - ประชาชนไดมีสวน ฝายสงเสริมศาสนา
รวมในการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
- นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ
หมุนเวียนมากขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นบุญ
สารทเดือนสิบ

- เพื่อใหประชาชน เด็กและ
ประชาชน เด็กและเยาวชน
เยาวชนไดมีสวนรวมในการ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
ทํานุบํารุงจารีตประเพณี ภูมิ
500 คน
ปญญาและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
- เพื่อใหประชาชน เด็กและ
เยาวชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรคาแก
การอนุรักษ

7 สืบสานศิลปถิ่นใต

- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
- เพื่อใหประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นที่
ควรคาแกการอนุรักษ
- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ

- พิธีโนราโรงครู สาธิตการทํา
เทริด การแกะรูปหนังตะลุง
การแสดงโนรา/หนังตะลุง
- ประชาชน นักทองเที่ยว
รวมถึงเด็กและเยาวชนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา 5,000 คน

2561

50,000

600,000
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50,000 - ประชาชนไดมีสวน
ฝายสงเสริมศาสนา
รวมในการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
จารีตประเพณี ภูมิ
วัฒนธรรม
ปญญา และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
- ประชาชน เด็กและ
เยาวชนไดรับความรู
เกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ควรคาแกการ
อนุรักษ

600,000 - ประชาชนมีสวนรวม ฝายสงเสริมศาสนา
ในการทํานุบํารุงศิลปะ ศิลปะและ
วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
- เด็ก และเยาวชน
ไดรับความรูเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่ควรคา
แกการอนุรักษ
- นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ
หมุนเวียนมากขึ้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

8 ทําบุญเดือนหาหมผาพระนอน

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชน เด็ก และ
เยาวชนไดมีสวนรวมในการ
ทํานุบํารุงจารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
- เพื่อสงเสริมจิตสํานึกให
ประชาชนไดระลึกถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในทองถิ่น เปนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ สรางความรัก
ความสามัคคี
- เพื่อใหพุทธศาสนิกชนใน
ชุมชนมีสวนรวมการสงเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดขบวนแหผาหมพระและ
พิธีหมผาพระพุทธมงคล (พระ
พุทธไสยาสนองคใหญ) พิธีสรง
น้ําพระพุทธรูป พิธีทอดผาปา
พิธีทําบุญทักษิณานุประทาน
อุทิศแดบูรพาจารย และบังสุกุล
อัฐิบรรพบุรุษ พิธีสรงน้ํา
พระสงฆผูทรงคุณ (พระสงฆ
สมณศักดิ์ในจังหวัดสงขลา) พิธี
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุในชุมชน
มหรสพและการละเลน
พื้นบาน/การกอเจดียทราย
- ประชาชน เด็กและเยาวชน
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
5,000 คน

2561

100,000

306

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 - ประชาชนไดมีสวน ฝายสงเสริมศาสนา
รวมในการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
จารีตประเพณีภูมิ
วัฒนธรรม
ปญญา และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
- ประชาชนไดระลึกถึง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทองถิ่น
เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
สรางความรักความ
สามัคคี

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 จัดงานวันอนุรักษมรดกไทย

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณอยางใหญ
หลวงในงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- เพื่อเผยแพรความรูใหแกเด็ก
เยาวชน และประชาชน เกิด
การรับรู ซาบซึ้งในคุณคาและ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ

- จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทย/ทองถิ่น
- ประชาชน เด็กและเยาวชน
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
1,000 คน

10 จัดกิจกรรมบูรณาการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ
แดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจ
ในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปที่
๖ รอยละ ๙๐เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ
แดพระบาท สมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ และมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ
พรอมทั้งพระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
รัชกาลที่ ๑๐

2561

-

-

307

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
600,000

950,000

950,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

950,000 - เด็ก เยาวชน และ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดมีสวนรวมใน
การเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ที่
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
อยางใหญหลวงในงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดรับความรูที่
ถูกตอง กอใหเกิดการรับรู
ซาบซึ้งในคุณคาและ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

10,000 ๑. นักเรียนได
โรงเรียนเทศบาล 1
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเฉลิมพระ
เกียรติแด
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ
๒. นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชประวัติ และ
พระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 สงเสริมความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความ
กตัญูกตเวที
๒. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเคารพ
รักพอแม ผูปกครอง แสดงออก
ซึ่งการตอบแทนพระคุณอยาง
เหมาะสม
๓. เพื่อใหผูเรียนที่แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
๔. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรู
คานิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความ
เปนไทย

เชิงปริมาณ
ผูเรียนระดับอนุบาล และ
ระดับประถมศึกษา รอยละ 90
เขารวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค รอยละ 90

12 โรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรมคุณธรรมนําใจ
- กิจกรรมแหเทียนพรรษา
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร
- กิจกรรมนั่งสมาธิ
- กิจกรรมสมาธิกอนเรียน
- กิจกรรมตักบาตรสวนะ
- กิจกรรมตักบาตรวันศุกร
- กิจกรรมสวดมนตตอนเย็นวัน
ศุกร
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อพัฒนาผูเรียนทุกดานทั้ง
ดานความประพฤติ (ศีลภาวนา)
จิตใจ (จิตภาวนา) ปญญา
(ปญญาภาวนา)
๒. เพื่อใหผูเรียนรวมกิจกรรม
และนําความรูจากการปฏิบัติ
จริง นําไปประยุกตใชให
สอดคลองกับวิถีชีวิต (กิน อยู ดู
ฟง)

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับปฐมวัย –
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
จํานวน ๑,๐๙๓ คน
มีการพัฒนาดานความประพฤติ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา เปนพุทธมามะกะที่ดี
มีสมาธิและนําสมาธิไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิต
ประจําวัน

2561

-

-

308

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
15,000

-

20,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

20,000

-

2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 1. ผูเรียนมีความ
โรงเรียนเทศบาล 6
กตัญูกตเวที
๒. ผูเรียนเคารพรักพอ
แม ผูปกครอง
แสดงออกซึ่งการตอบ
แทนพระคุณอยาง
เหมาะสม
๓. ผูเรียนที่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
๔. ผูเรียนรูคานิยมไทย
เห็นคุณคาในภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย
-

๑. ผูเรียนไดรับการ
โรงเรียนเทศบาล 3
พัฒนาดานรางกาย
ความประพฤติ จิตใจ
และปญญา
๒. ผูเรียนไดเรียนรูและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสอนของ
พุทธศาสนา

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 คุณธรรมนําปญญา
- กิจกรรมเขาคายคุณธรรม
- กิจกรรมจิตอาสา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนนอมนํา
หลักธรรมมาปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
๒. เพื่อปลูกฝงคานิยม และ
พัฒนาจิตสํานึกที่ดีงามในหนาที่

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
๔-๖ จํานวน ๔๒๒ คนอยูคาย
อบรม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีวินัยและความ
รับผิดชอบในหนาที่มากขึ้น

14 สงเสริมจริยธรรมนอมวันทา
บูชาครู
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับประวัติความเปนมา
ของวันไหวครู
๒. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความ
เคารพ และระลึกถึงบุญคุณของ
ครู-อาจารย
๓. เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวม
อนุรักษและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทย
๔. เพื่อใหนักเรียนรูรักสามัคคี
ในหมูคณะ

เชิงปริมาณ
นักเรียนจํานวน ๑,๒๖๔ คน
เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ความเปนชาติไทยและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย
ตลอดจนระลึกถึงพระคุณของ
คุณครูและสืบสานประเพณีไหว
ครูที่ดีงามของไทย

2561

50,000

10,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
40,000

40,000

40,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000 ๑. ผูเรียนนําหลักธรรม โรงเรียนเทศบาล 3
มาปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
๒. ผูเรียนมีคานิยม
และพัฒนาจิตสํานึกที่ดี
งามในหนาที่

10,000 ๑. นักเรียนไดรับความรู โรงเรียนเทศบาล 3
เกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาของวันไหวครู
๒. นักเรียนไดแสดง
ความเคารพ และรําลึก
ถึงบุญคุณของครูอาจารย
๓. นักเรียนมีสวนรวม
อนุรักษและสืบสาน
ขนพธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย
๔. นักเรียนรูรักสามัคคี
ในหมูคณะ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 แหลงใตไหวสวย
- กิจกรรมสืบสานมารยาทไทย
- กิจกรรมแหลงใตบานเรา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียน
ไดอนุรักษภาษาถิ่นใต
๒. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี
มารยาทไทยที่ดีงาม มีความ
ออนนอมถอมตน
๓. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจในความเปนชาติ
ไทย

เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑มัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน
๑,๐๗๙ คน ได
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีกิริยามารยาทไทยที่ดี
งามสามารถพูดภาษาถิ่นใตได
อยางถูกตองเหมาะสม และมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย และมีความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณไทย

16 อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึก
อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาชาวบก
๒. เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การสืบสานวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาพื้นบาน
๓. เพื่อจัดนิทรรศการ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น

เชิงปริมาณ
ผูเรียนชั้นอนุบาล มัธยมศึกษาปที่ ๓
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดเรียนรูภูมิปญญา
พื้นบานถิ่นหาดใหญ และ
สามารถสืบสานและประยุกตใช
ได

2561

15,000

40,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
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2563
2564
15,000

5,000

5,000

40,000

40,000

40,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

5,000 ๑. นักเรียนมีจิตสํานึก
ใหนักเรียนไดอนุรักษ
ภาษาถิ่นใต
๒. นักเรียนมีมารยาท
ไทยที่ดีงาม มีความ
ออนนอมถอมตน
๓. นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเปน
ชาติไทย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 3

40,000 ๑. ผูเรียนมีจิตสํานึก
โรงเรียนเทศบาล 3
อนุรักษวัฒนธรรม
ภูมิปญญาพื้นบาน
๒. ผูเรียนมีสวนรวมใน
การสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปญญาพื้นบาน
๓. จัดนิทรรศการ
เสริมสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

17 โครงการสงเสริมคานิยมสูการ
เรียนรูกิจกรรมวันสําคัญ
ประกอบดวย
- พิธีเทิดไทองคราชันย
- กิจกรรมวันแมแหงชาติ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑. เพื่อเปนการเฉลิมพระ
เกียรติและถวายสดุดีแดองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ
๒. เพื่อใหนักเรียนไดระลึกและ
แสดงออกถึงความกตัญูตอพอ
แม และตระหนักในหนาที่ของ
ลูก

๑. ผูเรียนชั้นอนุบาล-มัธยมรวม
กิจกรรมวิชาการ ถวายพระพร
เทิดไทองคราชัน จํานวน
๑,๒๖๔ คน
๒. ผูเรียนรวมกิจกรรมแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอพอแมผู
มีพระคุณ จํานวน ๕๐๐ คน
๓. วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
บรรยายความรูเรื่องการเลี้ยงดู
บุตร
๔. ผูมีจิตศรัทธาบริจาค
ทุนการศึกษาแกนักเรียนขาด
แคลน

18 สงเสริมการเรียนรูวันสําคัญทาง ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
ศาสนา
เขาใจเกี่ยวกับความเปนมาและ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ความสําคัญของวันสําคัญทาง
ศาสนา ประกอบดวย วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา และวันฮารีรายอ
อิดิ้ลฮัฏฮา
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
เรียนรูการปฏิบัติตนในวัน
สําคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ
และวันสําคัญทางศาสนาอื่นใน
สังคมที่อยูรวมกัน

เชิงปริมาณ
- นักเรียนไมนอยกวารอยละ
๙๐เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความเปนมาและ
ความสําคัญของวันสําคัญทาง
ศาสนา ประกอบดวย วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา และวันฮารีรายอ
อิดิ้ลฮัฏฮา และเรียนรูการ
ปฏิบัติตนในวันสําคัญทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและวัน
สําคัญทางศาสนาอื่นในสังคมที่
อยูรวมกัน

2561

22,500

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
22,500

15,000

15,000

80,000

80,000

80,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,000 ๑. ผูเรียนไดรวมกิจกรรม โรงเรียนเทศบาล 3
ประกวดคําขวัญ
เรียงความ วาดภาพเปน
การรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ
๒. ผูเรียนไดระลึกถึงและ
แสดงออกถึงความกตัญู
ตอพอแม และตระหนักใน
หนาที่ของลูก

80,000 ๑. นักเรียนมีความรู
โรงเรียนเทศบาล 1
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเปนมาและ
ความสําคัญของวัน
สําคัญทางศาสนา
ประกอบดวย วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา และ
วันฮารีรายอ อิดิ้ลฮัฏฮา
๒. นักเรียนไดเรียนรู
การปฏิบัติตนในวัน
สําคัญทางศาสนาที่ตน
นับถือและวันสําคัญ
ทางศาสนาอื่นในสังคม
ที่อยูรวมกัน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

19 จัดกิจกรรมการเรียนรูวันสารท
เดือนสิบ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ
เปนมา ความสําคัญของ
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบและ
การปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน
2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน

20 การบูรณาการวันสารทเดือนสิบ 1. เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมใน
(เงินรายไดสถานศึกษา)
กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
2. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาใน
วันสารทเดือนสิบ
3. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหา
ความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
เกี่ยวกับการทําขนมวันสารท
เดือนสิบ
4. เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงเกี่ยวกับวัน
สารทเดือนสิบในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
- นักเรียนเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา รอยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความเปนมา
ความสําคัญของประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบและการปฏิบัติ
ของพุทธศาสนิกชนและเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒
(บานหาดใหญ) ตั้งแตชั้นอนุบาล
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เขา
รวมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับประสบการณตรง
จากการเขารวมกิจกรรม บูรณา
การการทุกกลุมสาระการเรียนรู
เกี่ยวกับวันสารทเดือนสิบ และ
ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการ
ทําขนมวันสารทเดือนสิบ
นักเรียนสามารถนําความรู
และประสบการณที่ไดรับไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
อยางถูกตองและเหมาะสม

2561

-

20,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000

80,000

80,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

80,000 1. นักเรียนมีความรู
โรงเรียนเทศบาล 1
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเปนมา ความสําคัญ
ของประเพณีบุญสารท
เดือนสิบและการปฏิบัติ
ของพุทธศาสนิกชน
2. เกิดความสัมพันธที่ดี
ระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน

20,000 1. นักเรียนมีสวนรวม โรงเรียนเทศบาล 2
ในกิจกรรมวันสารท
เดือนสิบ
2. นักเรียนไดเรียนรู
ขั้นตอนพิธีกรรมทาง
ศาสนาในวันสารทเดือน
สิบ
3. นักเรียนไดศึกษาหา
ความรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่นเกี่ยวกับการทํา
ขนมวันสารทเดือนสิบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 การเรียนการสอนแบบบูรณา
การ วันลอยกระทง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับประเพณีลอย
กระทงจากกลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆ
2. เพื่อใหนักเรียนรูจักดูแล
รักษาแมน้ํา ลําคลองและรวม
อนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหนักเรียนรูจักประดิษฐ
กระทงจากเศษวัสดุธรรมชาติ
4. เพื่อใหนักเรียนไดสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงตอไป

เชิงปริมาณ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เขารวมกิจกรรม จํานวน 224 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับประสบการณตรง
จากการเขารวมกิจกรรมบูรณาการ
ทุกกลุมสาระการเรียนรูเกี่ยวกับ
ประเพณีลอยกระทง นักเรียน
สามารถนําความรู และ
ประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม

22 จัดงานหลอเทียนเขาพรรษา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหบุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง ชุมชนไดมีสวนรวม
ในการสงเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของไทย
2. เพื่อใหบุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง ชุมชนเกิดความ
รวมมือรวมใจ ชวยกันอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน
ของชาติสืบตอไป
3. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง

เชิงปริมาณ
คณะครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป
จํานวน 2,500 คน ไดมี
สวนรวมในการรักษาไวซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน
โดยการรวมหลอ-สมโภชเทียบ
พรรษาตามจิตศรัทธา
เชิงคุณภาพ
คณะครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน นําความรู
และประสบการณที่ไดจากการ
เขารวมกิจกรรมไปใชในการ
พัฒนาตนเอง

2561

3,000

30,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
3,000

5,000

5,000

30,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

5,000 1. นักเรียนไดศึกษาหา

ความรูเกี่ยวกับประเพณี
ลอยกระทงจากกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ
2. นักเรียนรูจักดูแล
รักษาแมน้ํา ลําคลองและ
รวมอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. นักเรียนรูจักประดิษฐ
กระทงจากเศษวัสดุ
ธรรมชาติ
4. นักเรียนไดสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงตอไป

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 2

20,000 1. บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2
ผูปกครอง ชุมชนมีสวน
รวมในการสงเสริมและ
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีของไทย
2. บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง ชุมชนเกิด
ความรวมมือรวมใจ
ชวยกันอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งานของชาติสืบตอไป
3. นักเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 วันสําคัญ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจ และเห็นความสําคัญของ
วันสําคัญตางๆ
2. เพื่อใหนักเรียนเขารวม
กิจกรรมตางๆ ในวันสําคัญ
3. เพื่อเปนการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติให
ดํารงอยูตลอดไป

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ป.6
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนตระหนักถึงคุณคา
รวมกันอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของไทย

24 เรียนรูกิจกรรมวันสําคัญ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนาและพระมหากษัตริย
2. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนได
แสดงความจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถนํา
หลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 –
ประถมศึกษาปที่ 6 เขารวม
กิจกรรมวันสําคัญของไทย ดังนี้
- กิจกรรมวันไหวครู
- กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
- กิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย
นักเรียนที่เขารวมโครงการได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง เกิด
ความตระหนักในความสําคัญ
ของวันสําคัญตางๆ ของไทย

2561

20,000

20,000

314

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
20,000

23,000

20,000

20,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 1. นักเรียนมีความรู
โรงเรียนเทศบาล 2
ความเขาใจ และเห็น
ความสําคัญของวัน
สําคัญตางๆ
2. นักเรียนเขารวม
กิจกรรมตางๆ ในวัน
สําคัญ
3. นักเรียนไดรวมสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติใหดํารงอยูตลอดไป
10,000 1. นักเรียนเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
2. นักเรียนมีความ
จงรักภักดีตอชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
3. นักเรียนนํา
หลักธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

โรงเรียนเทศบาล 5

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 บูรณาการ การเรียนรูวันสําคัญ
ทางประเพณี
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันคริสตมาส
- กิจกรรมสงทายปเกา ตอนรับ
ปใหม
- กิจกรรมตรุษจีน
- กิจกรรมวันไหวครู
- กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญ และมีสวนรวมใน
กิจกรรมของวันสําคัญทาง
ประเพณีตางๆ
๒. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักเรียน
๓. เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด มี
สวนรวมและถายทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่สําคัญของทองถิ่น
๔. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและ
อนุรักษ ประเพณี
ขนบธรรมเนียมตาง ๆ ของชาติ

เชิงปริมาณ
๑. ครูและนักเรียนทุกคนมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมตางๆใน
โครงการวันสําคัญทางประเพณี
๒. ครู นักเรียนและผูมีสวน
เกี่ยวของทุกคนรวมกันกําหนด
กิจกรรมและมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดมีความรู ความ
เขาใจตระหนักถึงการอนุรักษ
สืบสาน และสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย

26 บูรณาการ การเรียนรูวันสําคัญ
ทางศาสนา
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาฬาหบูชา
- วันเขาพรรษา
- ทําบุญโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญ และมีสวนรวมใน
กิจกรรมของวันสําคัญทางศาสนา
๒. พื่อเปนการปลูกฝงจิตใจ
ความศรัทธาของผูเรียนใหยึดมั่น
ในพุทธศาสนา
๓. เพื่อใหผูเรียนไดระลึกถึง
ความสําคัญและไดทราบถึง
ประวัติความเปนมาของวัน
สําคัญตาง ๆ
๔. เพื่อใหนักเรียนสามารถนํา
หลักธรรมไปใชชีวิต ประจําวัน
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค

เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนไดมีความรู ความ
เขาใจและมีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงาม
๒. นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค
เชิงปริมาณ
๑. ครูและนักเรียนทุกคนมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมตางๆใน
โครงการวันสําคัญทางศาสนา
๒. ครู นักเรียนและผูมีสวน
เกี่ยวของทุกคนรวมกันกําหนด
กิจกรรมและมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000 ๑. นักเรียนไดเขารวม โรงเรียนเทศบาล 6
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ
๒. นักเรียนเห็นคุณคา
ของวันสําคัญตางๆ
๓. ชุมชนไดรวม
กิจกรรมกับโรงเรียน
๔. นักเรียนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษสืบสาน
และสืบทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย

10,000 ๑. นักเรียนไดเขารวม โรงเรียนเทศบาล 6
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา
๒. นักเรียนเห็นคุณคา
และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา
๓. นักเรียนทราบถึง
ประวัติความเปนมาของ
วันสําคัญทางศาสนา
๔. นักเรียนนําหนัก
ธรรมทางศาสนาไปใช
ในชีวิตประจําวันมี
คุณธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

27 พัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- กิจกรรมยุวพุทธ
- กิจกรรมคุณธรรมนําพาชีวิต
- กิจกรรมอบรมวันอาสาฬหบูชา
- กิจกรรมอบรมวันเขาพรรษา
- กิจกรรมอบรมวันมาฆบูชา
- กิจกรรมอบรมวันวิสาขบูชา
- กิจกรรมอบรมวันสารทเดือน
สิบ
- กิจกรรมวันธรรมสวนะ
- กิจกรรมทอดกฐิน
- กิจกรรมสงเสริมมารยาทไทย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
คุณคาความรักของพอแมและคุณครู
๒. เพื่อสงเสริมการศึกษาและให
นักเรียนไดรับประโยชนจากการ
เขาคายอบรม
๓. เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย
ศีลธรรม จริยธรรมและความสามัคคี
๔. เพื่อใหนักเรียนหางไกลจากยา
เสพติดและอบายมุข
๕. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู พุทธ
ประวัติและปฏิบัติตามศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
6. เพื่อใหนักเรียนมีวินัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนา
ที่ตน นับถือ
7. เพื่อใหนักเรียนมีความซื่อสัตย
สุจริต มีความเมตตา กรุณา
เสียสละเพื่อสวนรวม มีจิตสาธารณะ
8. เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับงานประเพณีศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
9. เพื่อใหโรงเรียนชุมชนผูปกครอง
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
10. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียน
อนุรักษและทํานุบํารุงเกี่ยวกับงาน
ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ
ครู นักเรียน บุคลากร และ
ผูปกครองเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม
ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนได
และเขาใจแนวคิดประเพณี
วัฒนธรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา
2. ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูและเขาใจแนวคิด
ประเพณีวัฒนธรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนา

2561

45,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
34,000

34,000

34,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

34,000 ๑. นักเรียนตระหนักถึง

คุณคาความรักของพอแม
และคุณครู
๒. นักเรียนไดรับประโยชน
จากการเขาคายอบรม
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัย
ศีลธรรม จริยธรรม
๔. นักเรียนหางไกลจากยา
เสพติดและอบายมุข
๕. นักเรียนไดเรียนรูพุทธ
ประวัติและปฏิบัติตาม
ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม
6. นักเรียนมีวินัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
7. นักเรียนมีความซื่อสัตย
สุจริต มีความเมตตา กรุณา
เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละเพื่อ
สวนรวม มีจิตสาธารณะ
8. นักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับงานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
9. ผูปกครองและชุมชนมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
10. สรางจิตสํานึกอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 4

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 จัดกิจกรรมการเรียนรูวัน
คริสตมาส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑ เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับประวัติและความ
เปนมาของวันคริสตมาส
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ
ในวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของสังคมและมีเจตคติที่ดีตอ
ภาษาตางประเทศ
๓. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรูและสนุกกับการ
เรียนรู

เชิงปริมาณ
- รอยละของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ
ประวัติและความเปนมาของวัน
คริสตมาส มีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
สนุกกับการเรียนรู มีความเขาใจใน
วัฒนธรรมวันสําคัญอันหลากหลาย
ของสังคม และมีเจตคติที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษ

29 บูรณาการวันคริสตมาส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
2. เพื่อใหมีนักเรียนและผูที่
สนใจไดรับความรูความ
สนุกสนานเกี่ยวกับเทศกาล
คริสตมาส
3. เพื่อใหนักเรียนและผูที่สนใจ
นําสิ่งที่ไดรับไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกระดับชั้นอนุบาลระดับชั้น ป.6 ที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ทุกคนที่เขารวมไดรับความรู
ความสนุกสนาน และมีเจตคติที่
ดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน
2. เทศกาลวันคริสตมาสที่จัด
ขึ้นสงเสริมการเรียนรูอยางมี
จินตนาการใหแกผูเรียน
3. นักเรียนสามารถนําความรูที่
ไดรับเกี่ยวกับเทศกาลวันคริมต
มาสไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
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-
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15,000 ๑. นักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับประวัติและความ
เปนมาของวันคริสตมาส
๒. นักเรียนแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและสนุกกับการ
เรียนรู
3. นักเรียนมีความเขาใจ
ในวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของสังคมและ
มีเจตคติที่ดีตอ
ภาษาตางประเทศ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 1

5,000 1. นักเรียนมีเจตคติที่ดี โรงเรียนเทศบาล 2
ตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนและผูที่
สนใจไดรับความรูความ
สนุกสนานเกี่ยวกับ
เทศกาลคริสตมาส
3. นักเรียนและผูที่
สนใจนําสิ่งที่ไดรับไปใช
ใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 จัดกิจกรรมการเรียนรูวันตรุษจีน ๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
(เงินรายไดสถานศึกษา)
เกี่ยวกับประวัติและความ
เปนมาของวันตรุษจีน
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ
ในวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของสังคมและมีเจตคติที่ดีตอ
ภาษาจีน
๓. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรูและสนุกกับการ
เรียนรู

เชิงปริมาณ
- รอยละของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ
ประวัติและความเปนมาของวัน
ตรุษจีน มีความเขาใจใน
วัฒนธรรมวันสําคัญอัน
หลากหลายของสังคม และมี
เจตคติที่ดีตอวิชาภาษาจีน มี
ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรูสนุก
กับการเรียนรู

31 เสริมสรางจินตนาการในการ
รวมสืบสานเทศกาลตรุษจีน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล –ป.6
จํานวน 1,760 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความสุข
สนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนวิชาภาษาจีน
2. เทศกาลตรุษจีนที่จัดขึ้น
สงเสริมการเรียนรูอยางมี
จินตนาการใหแกผูเรียน
3. นักเรียนและบุคคลที่สนใจ
สามารถนําความรูที่ไดรับ
เกี่ยวกับเทศกาลตรุษไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

1. เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิชาภาษาจีน
2. เพื่อใหมีนักเรียนและผูที่
สนใจไดรับความรูความ
สนุกสนานเกี่ยวกับเทศกาล
ตรุษจีน
3. เพื่อใหนักเรียนและผูที่สนใจ
นําสิ่งที่ไดรับไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน

2561

-

10,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
20,000

20,000

20,000

10,000

5,000

8,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

20,000 ๑. นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับประวัติและ
ความเปนมาของวัน
ตรุษจีน
๒. นักเรียนมีความ
เขาใจในวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของสังคม
และมีเจตคติที่ดีตอ
ภาษาจีน
3. นักเรียนแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและสนุกกับ
การเรียนรู

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 1

10,000 1. นักเรียนมีเจตคติที่ดี โรงเรียนเทศบาล 2
ตอการเรียนวิชาภาษาจีน
2. นักเรียนและผูที่
สนใจไดรับความรูความ
สนุกสนานเกี่ยวกับ
เทศกาลตรุษจีน
3. นักเรียนและผูที่
สนใจนําสิ่งที่ไดรับไปใช
ใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 ตอนรับรอมฎอน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึง
ความสําคัญของเดือนรอมฎอน
๒. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
หลักการปฏิบัติและรวม
กิจกรรมไดถูกตอง
๓. เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ
๗๕ เขารวมกิจกรรม
๒. ผูดูแลเด็กรอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนไดรับการปลูกฝงดาน
คุณธรรม จริยธรรมและ
มารยาทที่ดีงาม
๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่
พึงประสงค

33 จัดกิจกรรมวันไหวครู
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนรําลึกนึกถึง
พระคุณครู และไดแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอครู
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาในประเพณีการไหวครู

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปที่
๖ เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนรําลึกนึกถึงพระคุณครู
และไดแสดงความกตัญู
กตเวทีตอครู และมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาในประเพณีการไหวครู

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

20,000

-

20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-

20,000

2565

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. ผูเรียนเห็น
ศพด.มัสยิดหมัดยา
ความสําคัญของเดือน เมาะมุสลิม
รอมฎอน
๒. ผูเรียนไดเรียนรู
หลักการปฏิบัติและรวม
กิจกรรมอยางถูกวิธี
๓. เกิดการประสาน
สัมพันธระหวางศูนย
และผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของศูนย

20,000 ๑. นักเรียนไดรําลึกนึก โรงเรียนเทศบาล 1
ถึงพระคุณครู และได
แสดงความกตัญู
กตเวทีตอครู
๒. นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมภูมิปญญาใน
ประเพณีการไหวครู

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 จัดกิจกรรมบูรณาการวันแม
แหงชาติ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรัก
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระ
ราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง
๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความตระหนักสํานึกในพระคุณ
แม

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปที่
๖ ไมนอยกวารอยละ ๙๐เขา
รวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ
แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง และมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระ
ราชประวัติพรอมทั้งพระราช
กรณียกิจ และมีความตระหนัก
สํานึกในพระคุณแม

35 วันแม
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- ทําการดวันแม
- การแสดงความรักตอแม
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหผูเรียนไดรูจักความ
เปนมาและความสําคัญของวัน
แม
๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรักและ
สํานึกในบุญคุณของแม
๓. เพื่อใหผูเรียนและผูปกครอง
ไดแสดงความรักและความ
ผูกพันที่มีตอกัน

เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ
๗๕ เขารวมกิจกรรม
๒. ผูปกครองไมนอยกวารอยละ
๗๕ เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนเกิดความซาบซึ้งใจใน
บุญคุณของแม

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
10,000

-

12,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

12,000

-

2565

12,000 ๑. นักเรียนไดแสดงออก

ซึ่งความจงรักและเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง
๒. นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับพระราช
ประวัติและพระราชกรณีย
กิจในสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันป
หลวง
๓. นักเรียนมีความ
ตระหนักสํานึกในพระคุณ
แม

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 1

๑. ผูเรียนไดรูจักความ ศพด.มัสยิดหมัดยา
เปนมาและความสําคัญ เมาะมุสลิม
ของวันแม
๒. ผูเรียนมีความรัก
และสํานึกในบุญคุณ
ของแม
๓. เกิดการประสาน
สัมพันธระหวางศูนย
และผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของศูนย

6.2 กลยุทธการเสริมสรางเครือขายความรวมมือดานศาสนา การอนุรักษบํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1 สนับสนุนกิจการดานศาสนา
1.เพื่อสงเสริมประเพณีทาง
และการอนุรักษ บํารุงรักษา
ศาสนาใหดํารงอยูคูชุมชนตอไป
ศิลปะ วัฒนธรรม
2.เพื่อสงเสริมการจัด
ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต การศึกษาตามหลักศาสนา
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
พัฒนา เด็กและเยาวชนในพื้นที่

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

อุดหนุนกิจการวัดมหัตตมังคลา
ราม
- โครงการอบรมจริยธรรม
เด็ก เยาวชน
- ศูนยศึกษา พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย

100,000

100,000

100,000

100,000

อุดหนุนกิจการวัดหงษ
ประดิษฐาราม
- โครงการสงเสริมศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

อุดหนุนกิจการวัดโคกสมานคุณ
- โครงการเขาคายพุทธบุตร
- โครงการสงเสริมเยาวชน
เขาวัดวันอาทิตย

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

อุดหนุนกิจการมัสยิดมะมูดียะ
เพื่อจัดโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม, โครงการ
สงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนกิจการดานศาสนาและ
การอนุรักษ บํารุงรักษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่นภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.ประชาชนไดมีสวน ฝายสงเสริมศาสนา
รวมในการสงเสริม
ศิลปะและ
ประเพณีทางศาสนาให วัฒนธรรม
ดํารงอยูคูชุมชนตอไป
2.เด็กและเยาวชน
ไดรับการสงเสริมศึกษา
หลักธรรมทางศาสนา
100,000 นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง
ตอไป

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

2561

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
350,000

400,000

400,000

2565

อุดหนุนกิจการมัสยิดหมัดยา
เมาะมุสลิมหาดใหญ
- โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการสงเสริมกิจกรรม
เดือนรอมฎอน

150,000

200,000

200,000

200,000

200,000

อุดหนุนกิจการมัสยิดกลางดีนุล
อิสลาม (มัสยิดสถานี 2)
- โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการสงเสริมกิจกรรม
เดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

อุดหนุนกิจการมูลนิธิเสียงสัจ
ธรรม
- โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการสงเสริมกิจกรรม
เดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนกิจการมัสยิดหนาควน
(นูรุดดีน)
- โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการสงเสริมกิจกรรม
เดือนรอมฎอน

300,000

322

ผลที่คาดวาจะไดรับ
400,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนกิจการมูลนิธิสะอีด
- โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการสงเสริมกิจกรรม
เดือนรอมฎอน

2561

150,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
150,000

150,000

150,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

150,000

อุดหนุนกิจการสมาคมคนตา
บอดมุสลิม
- โครงการสงเสริมกิจกรรม
เดือนรอมฎอน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

อุดหนุนกิจการสมาคมมุสลิม
หาดใหญ
- โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการสงเสริมกิจกรรม
เดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

อุดหนุนกิจการสมาคมชาว
เหนือ-อีสาน
- โครงการงานประเพณียี่เปง
- โครงการงานตานกวยสลาก
- โครงการงานขันโตกดินเนอร
ปใหมเมือง

550,000

550,000

500,000

500,000

500,000

อุดหนุนกิจการคริสตจักร
หาดใหญ
- โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

อุดหนุนกิจการคริสตจักรพระสิริ
- โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 พัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุม ๑. เพื่อสงเสริมความสามารถ
สาระการเรียนรูศิลปะ
พิเศษดานดนตรี นาฏศิลป
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ทัศนศิลป และภูมิปญญา
ทองถิ่นของนักเรียน
๒. เพื่อเผยแพรผลงานทางดาน
ดนตรี นาฏศิลป ทัศนศิลป
และภูมิปญญาทองถิ่นตอชุมชน
และหนวยงานภายนอก
๓. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณการ
แสดงดนตรีนาฏศิลป ทัศนศิลป
และภูมิปญญาทองถิ่น

เชิงปริมาณ
นักเรียนกลุมสนใจ ครู
ผูปกครอง และชุมชนประมาณ
๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเขารวมโครงการไดรวมกัน
อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมสู
ชุมชนและหนวยงานภายนอก
๒. การจัดกิจกรรมทางดาน
ดนตรี นาฏศิลปและศิลปะ

3 สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี 1. เพื่อสงเสริมสนับสนุน และ
ไทย
อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ไทย
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน
เกิดความตระหนัก และมีสวน
รวมในการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
3. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ครู นักเรียนและชุมชน มีสวน
รวมในการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย

2561

10,000

5,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 ๑. ผูเขารวมโครงการ โรงเรียนเทศบาล 4
ไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถพิเศษ
ดานดนตรี นาฏศิลป
ทัศนศิลป และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๒. โรงเรียนไดเผยแพร
ผลงานทางดานดนตรี
นาฏศิลป ทัศนศิลป
และภูมิปญญาทองถิ่น
ตอชุมชนและหนวยงาน
ภายนอก โดยมี
ผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวม

โรงเรียนเทศบาล 5
10,000 1. วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยไดรับการ
สงเสริมอนุรักษสูคนรุน
ตอไป
2. นักเรียนมีจิตสํานึก
และรวมกันสืบสานขนบ
ธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
3. โรงเรียนและชุมชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย

7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาารกีฬาและนันทนาการ
7.1 กลยุทธการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาสูความเปนเลิศ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดการแขงขันกีฬา "อนุบาลชาง เพื่อสงเสริมใหเด็กรักการเลน นักเรียนอนุบาลของโรงเรียนใน
นอยเกมส"
กีฬา และมีทักษะทางดานกีฬา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
ตั้งแตวัยเยาว ตลอดจนมี
และสังกัดอื่นเขารวมการแขงขัน
สุขภาพที่แข็งแรง
จํานวน 500 คน
2 จัดกิจกรรมเขารวมการ แขงขัน - เพื่อสงเสริมนโยบายของกรม
กีฬานักเรียนองคกร ปกครอง สงเสริมการปกครองทองถิ่นดาน
สวนทองถิ่นแหง ประเทศไทย กีฬาและนันทนาการ
รอบคัดเลือก ระดับภาคใตและ - เพือ่ สงเสริมใหนักกีฬาโรงเรียน
รอบชิง ชนะเลิศระดับประเทศ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

- จัดสงนักกีฬาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทยทั้งรอบคัดเลือก
ความสามัคคี และมีน้ําใจเปน
ระดับภาคใต และรอบชิง
นักกีฬา
ชนะเลิศระดับประเทศ จํานวน
- เพื่อสงเสริมสมรรถภาพทาง
300 คน
รางกายควบคูจิตใจแกนักกีฬา
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน - นักกีฬาสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ ไดรับรางวัลไมนอย
ทองถิ่น
- เพื่อพัฒนาฝมือทางดานการกีฬา กวา 10 รายการ

2561

270,000

5,000,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
270,000

270,000

270,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

270,000 เด็กรักการเลนกีฬา
ฝายกิจกรรมเด็ก
และมีทักษะทางดาน
และเยาวชน
กีฬาตั้งแตวัยเยาว มี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ

5,000,000 - นักกีฬามีสมรรถภาพทาง ฝายกิจกรรมเด็ก
รางกายและจิตใจที่ดีขึ้น
และเยาวชน
- นักกีฬานํากิจกรรมที่เขา
แขงขันไปใชในชีวิตประจําวัน
ได
- นักกีฬาไดรับการพัฒนา
ฝมือ มีระเบียบ วินัยดีขึ้น มี
ความพรอมจะเขารวมการ
แขงขันไดทุกระดับ
- นักกีฬา รูกฎ กติกา
มารยาทในการเลนกีฬา
- นักกีฬาเลนกีฬา เพื่อ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด
- นักกีฬารูจักวิธีการ
ดําเนินการจัดการแขงขัน
เลนกีฬาและดูกีฬาที่ถูกวิธี
- นักกีฬาไดรวมกิจกรรม
กีฬาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เกิดความ
สามัคคีและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
- เปนการกระตุนเด็กและ
เยาวชนไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนตอตนเองและ
สังคมดวยการเลนกีฬามากขึ้น

แกนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนได
สนใจในการเลนกีฬา - กรีฑามากขึ้น
- เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ตอตนเองและสังคม
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 มหกรรมการแขงขันกีฬากรีฑานักเรียนและเยาวชน
เทศบาลนครหาดใหญ

วัตถุประสงค
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปน
ตัวแทนของเทศบาลนคร
หาดใหญ เขารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับภาคใต และ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดการแขงขันกีฬา - กรีฑาใน
ระดับนักเรียนและเยาวชน
ภายในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ เขารวม จํานวน
1,000 คน

4 จัดการแขงขันหาดใหญสเก็ตชา - เพื่อสงเสริมใหนักกีฬาโรลเลอรส จัดการแขงขันกีฬาโรลเลอรส
เก็ตไดมีโอกาสเขาแขงขันเพื่อหา เก็ตรายการเยาวชนในระดับ
เลนจ
ประสบการณ รูจักใชเวลาวางให นานาชาติ มีผูเขารวมโครงการ
เปนประโยชน ทําใหสุขภาพแข็งแรง จํานวน 300 คน

2561

-

100,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

500,000

500,000

100,000

200,000

200,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

500,000 ไดนักกีฬาเปนตัวแทน ฝายกิจกรรมเด็ก
เขารวมการแขงขันกีฬา และเยาวชน
นักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับ
ภาคใตและรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ
200,000 - นักกีฬาโรลเลอรสเก็ตไดมี ฝายกิจกรรมเด็ก
โอกาสเขาแขงขันเพื่อหา
และเยาวชน
ประสบการณ รูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน ทําให
สุขภาพแข็งแรง รวมทั้ง
หางไกลจากยาเสพติด
- นักกีฬาโรลเลอรสเก็ต
เรียนรูระเบียบการแขงขัน
กฎ กติกา ในการเขารวม
การแขงขัน อื่นๆที่เกี่ยวของ
กับการแขงขัน
- เกิดความสัมพันธอันดี
สรางโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
วงการนักกีฬาโรลเลอร
สเก็ตประเทศในโซนอาเซียน
- สงเสริมสนับสนุนนัก
สเก็ตทุกระดับวัยพัฒนาขีด
ความสามารถในการเลนโรล
เลอรสเก็ตใหมีมาตรฐาน
และพัฒนาสูการเปนนักโรล
เลอรสเก็ตอาชีพตอไป

รวมทั้งหางไกลจากยาเสพติด
- เพื่อสงเสริมนักกีฬา
โรลเลอรสเก็ตเรียนรูระเบียบการ
แขงขัน กฎ กติกา ในการเขารวม
การแขงขัน อื่นๆที่เกี่ยวของกับการ
แขงขัน
- เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี
สรางโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในวงการนักกีฬาโรล
เลอรสเก็ตประเทศในโซนอาเซียน
- ทุกระดับวัยพัฒนาขีด
ความสามารถในการเลนโรลเลอรส
เก็ตใหมีมาตรฐานและพัฒนาสูการ
เปนนักโรลเลอรสเก็ตอาชีพตอไป
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หนวยงาน
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 พัฒนาศักยภาพดานกีฬาสูความ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
เปนเลิศ
ประชาชนในดานการกีฬาสู
ความเปนเลิศ และเตรียมความ
พรอมในการแขงขันกีฬา

จัดการฝกซอมนักกีฬา สง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน และ
การจัดการแขงขันกีฬาเซปก
ตะกรอ ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส
แบดมินตัน เทนนิส และกีฬา
อื่น ๆ

6 พัฒนาศักยภาพความสามารถ
พิเศษดานกีฬา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เพื่อฝกทักษะกีฬาและพัฒนา
ศักยภาพใหเกิดความเปนเลิศ

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จํานวน 25 คน
ไดพัฒนาทักษะดานกีฬา
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะดานกีฬาเปน
เลิศ และมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง

7 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
เอ็งเสียงเกมส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ทักษะกีฬา - กรีฑาและการ
คัดเลือกเปนนักกีฬาในการสง
เขารวมแขงขันในระดับภาค
และระดับประเทศตอไป
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและ
มีความสามัคคีในหมูคณะ
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะในการทํางาน รูจักการ
ทํางานเปนทีม และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได

เชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปที่
๖ เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี มีความสามัคคี
ในหมูคณะ มีทักษะในการ
ทํางาน รูจักการทํางานเปนทีม
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

2561
-

-

30,000

-
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,800,000

1,800,000

1,800,000 เด็ก เยาวชน และ
ฝายกิจกรรมเด็ก
ประชาชนไดรับการ
และเยาวชน
พัฒนาในดานการกีฬาสู
ความเปนเลิศ มีความ
พรอมสําหรับการ
แขงขันรายการตาง ๆ

30,000

20,000

20,000

20,000 ๑. ผูเรียนมีทักษะดาน โรงเรียนเทศบาล 3
กีฬาเปนเลิศ
๒. ผูเรียนมีสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรง

200,000

200,000

200,000

200,000 ๑. นักเรียนมีสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล 1
กาย สุขภาพจิตที่ดีและ
มีความสามัคคีในหมู
คณะ
๒. นักเรียนมีทักษะใน
การทํางาน รูจักการ
ทํางานเปนทีม และ
สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 เสริมศักยภาพผูเรียนดานกีฬา
กรีฑาสูความเปนเลิศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อพัฒนาทักษะและเทนิค
ในการเลนกีฬาประเภทตางๆ
ใหกับนักกีฬาตัวแทนของ
โรงเรียน
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เชิงปริมาณ
- นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนและ
ตัวแทนเทศบาลนครหาดใหญ
จํานวนไมนอยกวา 180 คน
เชิงคุณภาพ
- นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนไดรับ
การพัฒนาทักษะและเทคนิคใน
การเลนกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
และรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน

9 พัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาพล
ศึกษา
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนดานกีฬา
- กิจกรรมสงเสริมทักษะการเอา
ชีวิตรอดจากการจมน้ํา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูมี
ทักษะและมีความพรอมในการ
ฝกซอมกีฬา กรีฑา
๒. เพื่อใหนักเรียนไดใชความรู
และทักษะเขารวมการแขงขัน
กีฬาประเภทตางๆ ได
๓. เพื่อเตรียมและสรรหา
นักกีฬาเพื่อเปนตัวแทนระดับ
เทศบาลไปแขงขันระดับภาค
และระดับประเทศตอไป
4. เพื่อฝกทักษะการวายน้ํา
ใหกับนักเรียนที่วายน้ําไมเปน

เชิงปริมาณ
รอยละ ๘๐ ของนักเรียน,
นักเรียนชั้น ป.๔-๖ ที่วายน้ําไม
เปน จํานวน ๔๐ คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู มีทักษะ
และมีความพรอมในการ
ฝกซอมกีฬา กรีฑาประเภท
ตาง ๆไดใชความรูและทักษะ
เขารวมการแขงขันการฝกซอม
กีฬา กรีฑาประเภทตาง ๆ ใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
2. นักเรียนที่วายน้ําไมเปนได
รับการฝกทักษะการวายน้ําเพื่อ
เอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา

2561

-

30,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000

300,000

300,000

300,000 สถานศึกษามีนักเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล 1
ผานการพัฒนาเปน
นักกีฬา – กรีฑา สูความ
เปนเลิศได

20,000

20,000

20,000

20,000 1. นักเรียนมีความรู มี โรงเรียนเทศบาล 4
ทักษะและมีความพรอม
ในการฝกซอมกีฬา
กรีฑาประเภทตาง ๆ ได
ใชความรูและทักษะเขา
รวมการแขงขันการ
ฝกซอมกีฬา กรีฑา
ประเภทตาง ๆ ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
2. นักเรียนที่วายน้ําไม
เปนไดรับการฝกทักษะ
การวายน้ําเพื่อเอาชีวิต
รอดจากการจมน้ํา

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

10 สงเสริมศักยภาพผูเรียนดานกีฬา 1. เพื่อสงเสริมทักษะและ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
พัฒนาศักยภาพดานกีฬา
2. เพื่อสงเสริมใหนักกีฬาไดรับ
ประสบการณจากการเขารวม
การแขงขัน
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
เลนกีฬาและออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน
โรงเรียนและสงเสริมการเขา
รวมการแขงขันกีฬาประเภท
ตาง ๆ แกนักเรียนชั้นอนุบาล 1
– ป.6

-

11 อนุบาลชางนอยเกมส
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
กิจกรรมออกกําลังกาย เลนกีฬา
เพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ มีพัฒนาการสมวัย
2. เพื่อเสริมสรางนักเรียนเกิด
ความรักความสามัคคีในหมูคณะ
3. เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมี
ระเบียบวินัยมีน้ําใจเปนนักกีฬา
รูแพ รูชนะ รูอภัย

นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 - 3
ไดเขารวมกิจรรมเคลื่อนไหว
ทางรางกาย ออกกําลังกาย เลน
กีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณและมี
พัฒนาการสมวัย

20,000

12 สงเสริมศักยภาพดานกีฬา และ
นันทนาการของผูเรียน
- กิจกรรมการแขงขันกีฬา
ภายในโรงเรียน
(เงินรายไดสถานศึกษา)

๑. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเห็น
คุณคาในตนเองมีความมั่นใจ
กลาแสดงออกและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี
๒. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนที่มี
ความสนใจเขารวมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับอนุบาล และ
ระดับประถมศึกษา รอยละ ๙๐
ไดเขารวมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี และมี
สุนทรียภาพ รอยละ ๙๐

50,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000

20,000

20,000 1. นักเรียนมีทักษะ
โรงเรียนเทศบาล 5
และพัฒนาการดานกีฬา
2. นักกีฬาไดรับ
ประสบการณจากการ
เขารวมการแขงขัน
3. นักเรียนไดออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
4. นักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

30,000

30,000

30,000

30,000 1. นักเรียนไดออกกําลัง โรงเรียนเทศบาล 5
กาย เลนกีฬา เพื่อ
สุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ มีพัฒนาการ
สมวัย
2. นักเรียนเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ
3. นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีน้ําใจเปนนักกีฬา

50,000

80,000

80,000

80,000 ๑. ผูเรียนเห็นคุณคาใน โรงเรียนเทศบาล 6
ตนเองมีความมั่นใจกลา
แสดงออกและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี
๒. ผูเรียนมีความสนใจ
เขารวมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ

7.2 กลยุทธการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
โครงการ/
กิจกรรม
1 สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนดานดนตรี
ที่

วัตถุประสงค
เพื่อสรรหานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ทางดาน
ดนตรี, สงเสริมให นักเรียนมี
ทักษะในการเลน ดนตรี, ใช
เวลาวางใหเกิด ประโยชนและ
สนับสนุนให นักเรียนกลา
แสดงออก

2 สงนักเรียนเขารวมแขงขันวงโยธ - เพื่อเตรียมความพรอมวงโยธ
วาทิต
วาทิต เขารวมการแขงขันใน
ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ
- เพื่อใหนักเรียนและครูผู
ฝกซอมวงโยธวาทิตไดรับ
ประสบการณและแนวคิดที่
แปลกใหมในการปรับปรุง
พัฒนา และสรางสรรครูปแบบ
การแสดงใหม ๆ ที่ทันสมัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝกสอนนักเรียนดานดนตรีของ
โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4,6

นักเรียนระดับประถมและ
มัธยมศึกษาจํานวนไมนอยกวา
50 คน

2561
400,000

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
500,000
625,000
625,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
2565
ที่รับผิดชอบ
625,000 นักเรียนมีศักยภาพดาน โรงเรียนเทศบาล
ดนตรีที่สูงขึ้น
1, 2, 3, 4, 6

1,000,000 ความพรอมของวงโยธ โรงเรียนเทศบาล 1
วาทิตและผลการ
แขงขันรายการตาง ๆ ที่
เขารวม

โครงการ/
กิจกรรม
3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน
แหงชาติ
ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหเยาวชนสํานึกในพระ
- จัดการประกวดผลงาน
มหากรุณาธิคุณของ
เยาวชนดีเดนและบุคคลดีเดน
พระมหากษัตริยไทย มีความ
ผูทําคุณประโยชนแกเด็กและ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ
เยาวชนสาขาตางๆ เนื่องในวัน
ศาสนาและพระมหากษัตริย
เยาวชนแหงชาติ
- เพื่อใหเยาวชนพึงตระหนักใน - จัดงานกิจกรรมเนื่องในวัน
บทบาทและหนาที่ของตนเองใน เยาวชนแหงชาติ มีผูเขารวม
ฐานะพลเมืองของประเทศชาติ จํานวน 300 คน
มีคุณธรรม จริยธรรม รูรัก
สามัคคี มีจิตอาสา กลาคิด กลา
แสดงออก และรูจักพัฒนา
ตนเองยิ่งขึ้น
- เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเดน
และบุคคลดีเดนผูทํา
คุณประโยชนแกเด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค

2561
50,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000
50,000
50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
50,000 - เยาวชนรูสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริยไทย ซึ่ง
เปนตนแบบในการพัฒนา
ตนเองของเยาวชน มี
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
- เยาวชนพึงตระหนักใน
บทบาทและหนาที่ของ
ตนเองในฐานะพลเมือง
ของประเทศชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม รูรัก
สามัคคี มีจิตอาสา กลาคิด
กลาแสดงออก และรูจัก
พัฒนาตนเองยิ่งขึ้น
- เยาวชนดีเดนและบุคคล
ดีเดนผูทําคุณประโยชนแก
เด็กและเยาวชนไดรับการ
เชิดชูเกียรติใหเปน
ตนแบบที่ดีที่ควรยึดถือ
ปฏิบัติ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

โครงการ/
กิจกรรม
4 จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ
ที่

5 สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา

วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมใหเด็กเห็นคุณคา
ของตนเอง กลาแสดงออกในการ
ทํากิจกรรมรวมกัน มีความ
ภาคภูมิใจและยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก
มีระเบียบวินัยรูรักสามัคคี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักใน
หนาที่และรูจักพัฒนาตนเอง
- เพื่อเปนไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรีและแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูเขารวมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ จํานวน 8,000 คน

1. เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพ เด็ก เยาวชนอายุ 3-25 ป
ติดสําหรับเด็ก เยาวชนนอกสถาน จํานวน 80 คน
สึกษา
2. เพื่อใหเด็ก เยาวชนทั้งในและ
นอกสถานศึกษามีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด และการ
ปองกันตนเอง
3. เพื่อสรางเครือขายใหสามารถ
และชวยเหลือกลุมแบบกัลยาณมิตร

2561
500,000

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
500,000
500,000
500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
500,000 - เด็กเห็นคุณคาของ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

200,000

200,000

200,000 1. มีความรูความเขาใจ

ฝายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
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200,000

200,000

ตนเอง กลาแสดงออกใน
การทํากิจกรรมรวมกัน มี
ความภาคภูมิใจและยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
- เด็กมีระเบียบวินัยรูรัก
สามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักใน
หนาที่และรูจักพัฒนา
ตนเอง
- เปนไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรี และ
แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ

เกี่ยวกับภัยยาเสพติด
2. มีเครือขายสงตอ
ความรูและการปองกัน
อยางกัลยาณมิตร

โครงการ/
กิจกรรม
6 สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดู
รอน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจัก เด็กและเยาวชนเขารวมฝก
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กิจกรรมภาคฤดูรอน จํานวน
ในระหวางปดภาคเรียนป
1,000 คน
การศึกษา
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมี
ความรักสามัคคีเกิดความกลม
เกลียวในหมูคณะเมื่อทํา
กิจกรรมรวมกัน
- เพื่อใหเด็กและเยาวชได
พัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย
จิตใจ และสังคม
- เพื่อใหเด็กและเยาวชน
สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในกีฬาประเภทตางๆ

7 สงเสริมกิจกรรมวงหาดใหญ
ออเคสตรา

เพื่อสนับสนุนวงดนตรีที่เปน
สัญลักษณทางวัฒนธรรมและ
เปนความภาคภูมิใจของชาว
นครหาดใหญ

ที่

วัตถุประสงค

จัดการเรียนการสอนดนตรี
ออเคสตราใหแกนักเรียน
เยาวชนและประชาชนใน จ.
สงขลา

2561
600,000

1,500,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
600,000
600,000
600,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
2565
ที่รับผิดชอบ
600,000 - เด็กและเยาวชนรูจัก ฝายกิจกรรมเด็ก
ใชเวลาวางใหเปน
และเยาวชน
ประโยชน
- เด็กและเยาวชนได
ทํากิจกรรมรวมกันเกิด
ความสามัคคีในหมูคณะ
- เด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนาที่
ถูกตองในทุกดาน

1,500,000 เกิดวงดนตรีที่เปน
ฝายกิจกรรมเด็ก
ตัวแทนและสัญลักษณ และเยาวชน
ของนครหาดใหญดาน
วัฒนธรรมสมัยใหม
ทัดเทียมระดับนานาชาติ

โครงการ/
วัตถุประสงค
กิจกรรม
8 จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธเพื่อ - เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
เยาวชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
การรักษาสิ่งแวดลอม มีสวน
รวมในการปองกันแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม และภาวะโลกรอน
- เพื่อสรางเครือขายเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาและ
ชุมชน
- เพื่อปลูกฝงเด็กและเยาวชน
ในการทํางานเปนทีมและสราง
ภาวะผูนํา
ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมเด็กและเยาวชน
- จัดการแขงขันประกวด
โครงงานดานสิ่งแวดลอม
- เด็กและเยาวชนเขารวม
โครงการจํานวน 100 คน

2561

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
80,000
80,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
2565
ที่รับผิดชอบ
80,000 - เด็กและเยาวชน
ฝายกิจกรรมเด็ก
ไดรับความรูเกี่ยวกับ
และเยาวชน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การรักษาสิ่งแวดลอม มี
สวนรวมในการปองกัน
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
และภาวะโลกรอน
- สรางเครือขายเด็ก
และเยาวชนใน
สถานศึกษาและชุมชน
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม
- เด็กและเยาวชน
สามารถทํางานเปนทีม
และเกิดภาวะผูนํา

โครงการ/
กิจกรรม
9 จัดการเรียนการสอนดนตรี
ศึกษาสูความเปนเลิศ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
เชิงปริมาณ
ทักษะดานดนตรีวงดนตรีลูกทุง - นักเรียนจํานวน 30 คน ที่
สากลของนักเรียน
สนใจดนตรีศึกษา
2. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนได - จัดหาสื่อการเรียนการสอน
แสดงออกถึงความรู
ดนตรี - นาฏศิลป
ความสามารถและทักษะดาน เชิงคุณภาพ
ดนตรีวงดนตรีลูกทุงสากล
- ครุภัณฑมีคุณภาพสําหรับเปน
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาให สื่อจัดการเรียนการสอน
นักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิด
- นักเรียนมีทักษะและกลา
ประโยชนตอการพัฒนาทักษะ แสดงออกในกิจกรรมดนตรีศึกษา
ดานดนตรีลูกทุงสากลอยางเต็ม
ศักยภาพ
วัตถุประสงค

2561

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
500,000
500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
2565
ที่รับผิดชอบ
500,000 1. นักเรียนมีทักษะใน โรงเรียนเทศบาล 1
การบรรเลงและแสดง
ดนตรีไดอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานสากล มี
คุณภาพและเปนที่
ยอมรับ
2. นักเรียนได
แสดงออกถึงความรู
ความสามารถและ
ทักษะดานดนตรี
3. นักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
และหางไกลยาเสพติด
4. เปนพื้นฐานสําหรับ
การศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพไดใน
อนาคต

โครงการ/
กิจกรรม
10 ประกวดทักษะขับรอง ดนตรี
และการแสดง
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อพัฒนาทักษะดานดนตรี เชิงปริมาณ
ขับรอง และการแสดง
- นักเรียนกลุมสนใจการขับรอง
2.เพื่อแขงขันการขับรอง การ เลนดนตรี และการแสดง
เลนดนตรี และการแสดงของ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะการขับรอง
การเลนดนตรี และการแสดง
อยางสรางสรรค วิเคราะห
วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอ
ดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและ
สามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

11 จัดการเรียนการสอนหองเรียน
ดนตรีไทย
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อสงเสริมและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุมสาระ
เพิ่มเติมดนตรีไทยใหกับนักเรียน
2. เพื่อเปนการอนุรักษและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเภทดนตรีไทยอยางตอเนื่อง

ที่

วัตถุประสงค

เชิงปริมาณ
- เปดการเรียนการสอนดนตรี
ไทย จํานวนไมนอยกวา 80 คน
- จัดตั้งวงดนตรีไทย จํานวน 1
วง
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีหองเรียนดนตรี
ไทยและมีวงดนตรีไทยบริการ
ชุมชนได

2561

-

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000
50,000

-

100,000
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50,000

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
2565
ที่รับผิดชอบ
50,000 นักเรียนเขาใจและมี
โรงเรียนเทศบาล 1
ทักษะในการขับรอง
ทางดนตรี และการ
แสดงอยางสรางสรรค
วิเคราะห
วิพากษวิจารณคุณคา
ดนตรี ถายทอด
ความรูสึก ความคิดตอ
ดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม
และสามารถประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพ

50,000 1. นักเรียนมีเจตคติที่ดี โรงเรียนเทศบาล 1
ตอการเลนดนตรีไทย
และมีความภาคภูมิใจ
ในผลงาน
2. สถานศึกษามี
หองเรียนดนตรีไทยใน
การบริการกิจกรรม
ตาง ๆ ใหกับชุมชนได

โครงการ/
กิจกรรม
12 สงเสริมนาฏศิลปสัมพันธ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ที่

วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนานักเรียนกลุม
สนใจนาฏศิลปใหมีทักษะ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. เพื่อใหนักเรียนรูจักการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อนักเรียนตระหนักและ
เห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
- นักเรียนกลุมสนใจระดับชั้น
มัธยมศึกษาจํานวนไมนอยกวา
๒๐ คนรวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนกลุมสนใจนาฏศิลปมี
ทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น
รูจักการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน และสามารถนํา
ความรูไปใชในสังคมได

2561

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
100,000
100,000
100,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
2565
ที่รับผิดชอบ
100,000 ๑. นักเรียนกลุมสนใจ โรงเรียนเทศบาล 1
นาฏศิลปใหมีทักษะ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนรูจักการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เผยแพรผลงาน
ทางดานดนตรี
นาฏศิลปตอชุมชนและ
หนวยงานภายนอก
4. นักเรียนตระหนัก
และเห็นความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการ/
กิจกรรม
13 ความเปนเลิศดานศิลปะ
(เงินรายไดสถานศึกษา)
ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อเพิ่มพูนความรูดานศิลปะ เชิงปริมาณ
ใหกับนักเรียนและใชความคิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
สรางสรรคและจินตนาการ
ถึงประถมศึกษาปที่ 6
อยางถูกตอง
เชิงคุณภาพ
2. เพื่อใหนักเรียนมีความเชื่อมั่น นักเรียนมีความรูความสามารถ
ในตนเอง มีความรับผิดชอบและ ดานศิลปะ ใชความคิด
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
สรางสรรคและจินตนาการ
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเห็น อยางถูกตอง และสามารถนํา
คุณคาดานทัศนศิลปและนํา
ความรูความสามารถไปใชใน
ความรูดานทัศนศิลปไปใชใน
กิจกรรมการเรียน การแขงขัน
ชีวิตประจําวันได
และสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปน
ตัวแทนโรงเรียนเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
วัตถุประสงค

2561
15,000

338

งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
15,000
15,000
15,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
2565
ที่รับผิดชอบ
15,000 1. นักเรียนไดความรู โรงเรียนเทศบาล 2
ดานศิลปะใหกับ
นักเรียนและใชความคิด
สรางสรรคและ
จินตนาการอยางถูกตอง
2. นักเรียนมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มี
ความรับผิดชอบและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
3. นักเรียนเห็นคุณคา
ดานทัศนศิลปและนํา
ความรูดานทัศนศิลปไป
ใชในชีวิตประจําวันได
4. โรงเรียนมีนักเรียน
เปนตัวแทนโรงเรียนเขา
รวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

14 นาฏยลีลา
(เงินรายไดสถานศึกษา)

15 สงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑. เพื่อฝกทักษะ พัฒนา
เชิงคุณภาพ
ศักยภาพของผูเรียนดาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ นาฏศิลปไทย
มัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๓๐
๒. เพื่อใหผูเรียนเกิด
คน
สุนทรียภาพดานนาฏศิลปไทย เชิงคุณภาพ
๓. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคา เกิด นักเรียนมีความรูความสามารถ
ความรัก ความภูมิใจและมีสวน ดานนาฏศิลป มีสุนทรียภาพ รัก
รวมอนุรักษสืบสานมรดกของ และหวงแหนมรดกนาฏศิลปไทย
ชาติไทย
มีทักษะปฏิบัติในการแสดง
๔. เพื่อใหผูเรียนนํา
นาฏศิลปสูสาธารณชน
ความสามารถดานนาฏศิลปไทย
ไปแสดงเผยแพรตอสาธารณชน
วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษดาน
ทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลป
ในการเขารวมกิจกรรมของ
โรงเรียน ชุมชน เทศบาลและ
หนวยงานอื่น

จัดกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมเรียนรูดานทัศนศิลป
- กิจกรรมเรียนรูดานนาฏศิลป
- กิจกรรมเรียนรูดานดนตรี

2561
50,000

20,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
50,000
50,000
50,000

20,000

30,000

30,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
2565
ที่รับผิดชอบ
50,000 ๑. ผูเรียนมีทักษะ ดาน โรงเรียนเทศบาล 3
นาฏศิลปไทย
๒. ผูเรียนเกิด
สุนทรียภาพดาน
นาฏศิลปไทย
๓. ผูเรียนเห็นคุณคา
เกิดความรัก ความ
ภูมิใจและมีสวนรวม
อนุรักษ สืบสานมรดก
ของชาติไทย
๔. ผูเรียนนํา
ความสามารถดาน
นาฏศิลปไทยไปแสดง
เผยแพรตอสาธารณชน
30,000 นักเรียนมีความสามารถ โรงเรียนเทศบาล 5
ดานทัศนศิลป ดนตรี
และ นาฏศิลป สามารถ
เขารวมกิจกรรมของ
โรงเรียน ชุมชน
เทศบาลและหนวยงาน
อื่นได

โครงการ/
กิจกรรม
16 สงเสริมสุนทรีภาพดานดนตรี
นาฏศิลปและศิลปะของผูเรียน
- กิจกรรมสงเสริม
ความสามารถดานดนตรี
- กิจกรรมสงเสริม
ความสามารถดานนาฏศิลป
- กิจกรรมสงเสริม
ความสามารถดานศิลปะ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อสงเสริมการแสดงออก เชิงปริมาณ
ดานความสามารถทางดาน
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลดนตรี นาฎศิลป และศิลปะของ ประถมศึกษา ไดเขารวม รอยละ
ผูเรียน
95
2. เพื่อสรางคานิยมที่ดีตอการ เชิงคุณภาพ
อนุรักษกิจกรรมดานความเปน 1. นักเรียนมีคานิยมที่ดีการ
นาฏศิลปไทย ดนตรีไทยและ แสดงออกดานความสามารถ
ศิลปะ
ทางดานดนตรี นาฎศิลป และ
3. เพื่อใหนักเรียนไดฝก
ศิลปะของผูเรียน
ความสามารถดานดนตรี
2. นักเรียนไดฝกความ สามารถ
นาฏศิลปและศิลปะอยางตอเนื่อง ดานดนตรี นาฏศิลป และศิลปะ
อยางตอเนื่อง

17 พัฒนาคุณภาพผูเรียน (ชมรม)
- ดานนาฏศิลป
- ดานดนตรี
- ดานศิลปะ
- ดานการผลิตหุนยนต
- ดานกีฬาฟุตซอล
- ดานพัฒนาหองสมุด
- ดานพัฒนาทักษะใชสื่อเลโก
- ดานกีฬาแบดมินตัน
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
(เงินรายไดสถานศึกษา)

1. เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามความถนัด
2. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
กระบวนการทักษะดานการคิด
เปน ทําเปนและแกปญหาเปน
3. เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการ
ฝกทักษะในดานตางๆตามที่ตน
ถนัด

ที่

วัตถุประสงค

เชิงปริมาณ
มีนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ทําใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจในการพัฒนาทักษะดาน
ตางๆดีขึ้น
- นักเรียนมีความมั่นใจในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง
เต็มความสามารถ

2561

-

-
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
30,000
40,000
40,000

-

318,658

318,658

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
2565
ที่รับผิดชอบ
40,000 1. นักเรียนมีการ
โรงเรียนเทศบาล 6
สงเสริมการแสดงออก
ดานความสามารถ
ทางดานดนตรี นาฎศิลป
และศิลปะ
2. นักเรียนมีคานิยมที่ดี
ตอการอนุรักษกิจกรรม
ดานความเปนนาฏศิลป
ไทย ดนตรีไทยและศิลปะ
3. นักเรียนไดฝก
ความสามารถดานดนตรี
นาฏศิลปและศิลปะ
อยางตอเนื่อง

318,658 1. นักเรียนไดพัฒนา
โรงเรียนเทศบาล 2
ตนเองตามความถนัด
2. นักเรียนไดเรียนรู
กระบวนการทักษะดาน
การคิดเปน ทําเปนและ
แกปญหาเปน
3. นักเรียนเกิดเจตคติที่
ดีตอการฝกทักษะใน
ดานตาง ๆ ตามที่ตนถนัด

7.3 กลยุทธการสงเสริมเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในดานกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไมโกง

- เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนไดมีสวนรวมในการ
ตอตานการทุจริตในสังคมไทย
- เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ไดรับความรู และรวมกิจกรรม
ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมและ
ทัศนคติในการตอตานการทุจริต
ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริต
และความพอเพียง

- จัดอบรมใหความรูและจัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การสรางคานิยมโตไปไมโกง
การรณรงคและการตอตานการ
ทุจริต
- เด็กและเยาวชนเขารวม
โครงการ จํานวน 200 คน

2 อุดหนุนสมาคมสงเสริมกีฬา
นครหาดใหญ

- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเพื่อ
สุขภาพ กีฬาเพื่อมวลชน กีฬา
เพื่ออาชีพ และการแขงขันกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ
- เพื่อยกระดับการจัดการ
แขงขันกีฬาใหมีมาตรฐานสากล
เทียบเทาการแขงขันในระดับ
นานาชาติ
- เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ความเขาใจและตระหนักถึง
ประโยชนการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพอยางแทจริง

ใหการสนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงเขารวม
การแขงขันในระดับทองถิ่น/
ภาค /ประเทศ /นานาชาติ ของ
ชมรมสังกัดสมาคมสงเสริมกีฬา
นครหาดใหญ จํานวน 10 ชมรม

2561

100,000

2,000,000
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งบประมาณและแหลงที่มา
2562
2563
2564
100,000

100,000

100,000

2,000,000

2,800,000

2,800,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 - เด็กและเยาวชนมีสวน ฝายกิจกรรมเด็ก
รวมในการตอตานการ และเยาวชน
ทุจริตในสังคมไทย
นําไปสูการสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต
- เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู มีจิตสํานึก เกิด
คานิยมและทัศนคติที่ดี
ในการตอตานการทุจริต
ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตย
สุจริตและความพอเพียง

2,800,000 - กีฬาไดรับการพัฒนา ฝายกิจกรรมเด็ก
อยางเปนระบบ/มีการ และเยาวชน
กําหนดรูปแบบของการ
พัฒนาอยางมีเปาหมาย
มีดัชนีตัวชี้วัดเพื่อ
สงเสริมหรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอ
ทองถิ่น
- ประชาชนมีสวนรวม
ในการกําหนดทิศทาง
ของการพัฒนางานดาน
กีฬาและนันทนาการ

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ มีอํานาจหนาที่ในการติดตามและประเมินผล
การนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย
๑. ผศ.นิรัตน
จรจิตร
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
ผูทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
๓. ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ
กรรมการ
๔. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
๕. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
๖. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) กรรมการ
๗. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ)
กรรมการ
๘. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) กรรมการ
๙. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
กรรมการ
๑๐. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ)
กรรมการ
๑๑. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน)
กรรมการ
๑๒. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเมาะมุสลิม กรรมการ
๑๓. นายพัฒน
ตันสกุล
ผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ กรรมการ
๑๔. นายวิทยา
กลางวัง
หัวหนาหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของที่สภาเห็นชอบ
กรรมการ
๑๕. นางสุภาณี
สวาทะสุข หัวหนาหนวยงานภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของที่สภาเห็นชอบ
กรรมการ
๑๖. ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กรรมการ
และเลขานุการ
๑๗. ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
๑๘. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
ทั้ ง นี้ ให ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การติ ด ตาม
และประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหารทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปงบประมาณ
ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
เทศบาลนครหาดใหญ จะดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการนํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. เชิญคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญประชุม เพื่อรวมกันพิจารณากําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
2. ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม และความคุมคาของงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
3. สรุปปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการ และแนวทางแกไข
4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ เสนอผูบริหารทองถิ่นทราบ
5. เทศบาลนครหาดใหญ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
อยางนอยปงบประมาณละ 1 ครั้ง
5.3 หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
ติดตามและประเมินผลการนํ าแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ปงบประมาณละ 1 ครั้ ง
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
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ภาคผนวก

ขอมูลการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2561
โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ)

โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ)

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ)

โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน)

ระดับชั้น
อนุบาล
ประถม
ม.ตน
ม.ปลาย
รวม
อนุบาล
ประถม
ม.ตน
รวม
อนุบาล
ประถม
ม.ตน
รวม
อนุบาล
ประถม
ม.ตน
รวม
อนุบาล
ประถม
รวม
อนุบาล
ประถม
รวม

พ.ศ. 2560
276
1,497
813
175
2,761
306
1,091
91
1,488
182
766
311
1,259
196
697
228
1,121
138
392
530
215
429
644

พ.ศ. 2561
75
965
1,325
232
2,597
362
1,253
1,615
229
765
99
2,708
241
633
64
938
148
376
524
359
579
938

ขอมูลการเขาศึกษาตอของนักเรียน ปการศึกษา 2560 – 2561
การเขาศึกษาตอของนักเรียนที่จบ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ ปการศึกษา ๒๕60 - 2561
ตารางที่ 1 การเขาศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา ๒๕60
ที่

โรงเรียนที่เขาศึกษาตอ

๑
๒

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
สมบูรณกุลกันยา
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค
โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ
โรงเรียนเทศบาล ๑
(เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนเทศบาล ๓
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ)
โรงเรียนกอบกาญจนมูลนิธิ
โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร
โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ
โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา จ.พังงา
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
โรงเรียนสงเสริมศาสนาอิสลาม
โรงเรียนวัดเขาทอง จ.พัทลุง
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนเพ็ญสมิทธิ์ กรุงเทพ
โรงเรียนพัฒนศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)
โรงเรียนพลวิทยา

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
15
16
๑7
18
19
20
21
22

จํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาตอจากโรงเรียนเทศบาล
ท. ๑ ท. ๒ ท. ๓ ท. ๔ ท. ๕ ท. 6 รวม
รอยละ
๒
1
2
12
2.83
๓
3
5
5
1
17
2.83
๔

17

3

4

7

22

57

9.50

๖
-

17
-

1
5
-

1
3
-

10
-

2
-

37
8
-

6.16
1.33
-

๑๕๙ 59

68

24

9

6

325

54.16

-

-

-

-

-

-

-

๑๒
๑๖
1
๑

6
-

14
2
-

9
1
5
29
8

1
2
4
1
-

1
1
5
-

36
4
32
38
9

6.00
0.66
5.33
6.33
1.50

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2

0.33

23 โรงเรียนสทิงพระวิทยา
24 โรงเรียนบานเกาะหมี
25 โรงเรียนอักษรศิริ
โรงเรียนจุฬาภรณ
26
นครศรีธรรมราช
โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎร
27
พิทยา
28 โรงเรียนแสงทองวิทยา
29 วิทยาลัยหาดใหญเทคโนโลยี
30 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ
31 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา (สะเดา)
32 โรงเรียนแสงใหมวิทยาคาร
33 โรงเรียนเราะหมานียะห
34 โรงเรียนสตูลวิทยา
35 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
36 โรงเรียนบวชสามเณร
๓7 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
๓8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปตตานี
39 มอ. วิทยานุสรณ สุราษฏรธานี
40 โรงเรียนวิทยาสรรคศึกษา
๔1 โรงเรียนรุงโรจนวิทยา
๔2 โรงเรียนธรรมโฆษิต
๔3 โรงเรียนนาฏศิลป พัทลุง
โรงเรียนเทศบาล ๑
๔4
อนุบาลอัจฉริยะ(คลองแห)
๔5 โรงเรียน จ.อุดรธานี
๔6 โรงเรียนดารุลศาสนวิทยา จ.สตูล
๔7 โรงเรียนทาใหญวิทยา
๔8 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
49 โรงเรียนเทพอํานวยวิทยา
50 โรงเรียนปอเนาะ เกาะหมี
๕1 โรงเรียนปาเรียนวิทยา
๕2 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

3

-

5

0.83

1
๑
-

2
1
1
1
1
1
1
1

-

-

2
-

1

1
2
2
1
1
1
1
2
1
2

0.16
0.33
0.33
0.16
0.16
0.16
0.16
0.33
0.16
0.33

1

-

-

-

-

1

2

0.33

-

-

1
-

1
7

1
3
-

-

2
1
3
7

0.33
0.16
0.50
1.16

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรียนสงเสริมศาสนามูลนิธิ
โรงเรียนบานดินลาน
โรงเรียนสตรีศึกษา รัตภูมิ
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนจิตจันทร
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ
ลาดพราว กทม.
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โรงเรียนเจริญศึกษา หาดใหญ
โรงเรียนดารุสลามศึกษา เทพา
โรงเรียนบานหนาควน
โรงเรียนบานยะหา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
โรงเรียนบานโคกเมา
โรงเรียนเทศบาล ๕
(หัวปอมนอก)
กระแสสินธุวิทยา
โรงเรียนคูเตาวิทยา
โรงเรียนพะตงวิทยา
โรงเรียนบางกล่ํารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๓
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
โรงเรียนชะอวด
โรงเรียนเจริญราษฏร
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนสุราษฏรธานี
โรงเรียนหาดใหญเทคโนโลยี
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนบํารุงศาสตร
โรงเรียนธรรม

๓
๒

-

7

1
-

3
-

1
-

2
3
3
9

0.33
0.50
0.50
1.50

๑

-

-

-

-

-

1

0.16

๑
-

-

-

1
-

-

-

1
1
-

0.16
0.16
-

-

-

1

-

-

-

1

0.16

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
2
1
1
1
1
1

0.16
0.33
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16

84 โรงเรียนสงเสริมวิทยา
85 โรงเรียนวิทยาสรรคศึกษา
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
86
มูลนิธิศึกษา
87 โรงเรียนมุสลิมวิทยา
88 โรงเรียนดารุลอูลูม
89 โรงเรียนอิสลามศาสตรมูลนิธิ
90 โรงเรียนบํารุงศึกษาวิทยา
91 โรงเรียนดีนูนอิสลาม
92 โรงเรียนสงเสริมวิทยามูลนิธิ
93 โรงเรียนรัศมีนุสรณ
94 โรงเรียนดารุณมาอาเอฟ (จ.สตูล)
95 โรงเรียนมุสลิมศึกษา
96 โรงเรียนปอเนาะ
97 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
โรงเรียนกัลปยาณชนรังสรรค
98
มูลนิธิ
99 โรงเรียนปอเนาะฏอตุลอูลูม
ศูนยการศึกษานอกระบบและ
100
การศึกษาตามอัธยาศัย
โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ
101
(ควนลัง)
102 โรงเรียนวิทยาสรรคศึกษา๑
103 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (สะเดา
โรงเรียนสงเสริมอิสลามมูลนิธิ (ดิน
104
ลาน)
105 โรงเรียนติดตอไมได
106 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
107 โรงเรียนอื่นๆ
108 ปวย
109 รวมนักเรียนที่ทราบที่เรียน
110 นักเรียนที่ไมจบการศึกษา
111 นักเรียนที่ไมศึกษาตอ

๓
1

-

-

-

-

-

3
1

0.50
0.16

๒

-

-

-

-

-

2

0.33

1
1
๑
๑
๑
5
2
1
1
3
1

-

-

-

-

-

1
1
1
1
1
5
2
1
1
3
1

0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.83
0.33
0.16
0.16
0.50
0.16

1

-

-

-

-

-

1

0.16

1

-

-

-

-

-

1

0.16

๑

-

-

3

-

-

4

0.66

๑

-

-

-

-

-

1

0.16

๒

-

-

-

-

-

2

0.33

๓

-

-

-

-

-

3

0.50

2

54
2
-

2
-

1

-

-

2
54
2
3

0.33
9.00
0.33
0.50

112 นักเรียนที่ติดตอไมได
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
113
นครปฐม
114 โรงเรียนเทศบาล 1 หัวหิน
115 โรงเรียนเอกชน
116 โรงเรียนราชประชานุสรร (นาทวี)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
117
นครฯ
โรงเรียนแมลาวพิทยาคม
118
จ.เชียงราย
119 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
120
จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนทานครญาณวโรภาส
121
อุทิศ จ.นครศรีธรรมราช
122 บวชเรียน
123 โรงเรียนหาดแสงทอง
124 มอ. วิทยานุสรณ
โรงเรียนทามะกาวิทยาคม
125
จ.กาญจนบุรี
126 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนเทศบาล 4
127
(วัดคลองเรียน) นครปฐม
รวมทั้งสิ้น

5

-

-

2

-

-

7

1.16

-

-

1

-

-

-

1

0.16

-

-

1
14
1

-

-

-

1
14
1

0.16
2.33
0.16

-

-

-

1

-

-

1

0.16

-

-

-

1

-

-

1

0.16

-

-

-

1

-

-

1

0.16

-

-

-

1

-

-

1

0.16

-

-

-

1

-

-

1

0.16

-

-

-

-

2
-

1
1

2
1
1

0.33
0.16
0.16

-

-

-

-

-

1

1

0.16

-

-

-

-

-

3

3

0.50

-

-

-

-

-

1

1

0.16

61

780

130.00

262 170 128 110 49

ตารางที่ 2 การเขาศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
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

โรงเรียนที่เขาศึกษาตอ

ท. ๑
หาดใหญวิทยาลัย
3
หาดใหญวิทยาลัย ๒
2
หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 8
หาดใหญรัฐประชาสรรค
1
หาดใหญพิทยาคม
1
นวมินทราชูทิศทักษิณ
มหาวชิราวุธ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 161
โรงเรียนเทศบาล ๓
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ)
ศรีนครมูลนิธิ
5
พัฒนศึกษา
2
กอบกาญจนศึกษา
9
แจงวิทยา
สวนกุหลาบวิทยา จ.นครศรีฯ
กีฬา จ.นครศรีฯ
พะตงประธานคีรีวัฒน
สหศาสตรวิทยาคาร
พณิชยการหาดใหญ
สมานคุณวิทยา
11
สงเสริมศาสนาอิสลาม
บานเทพา
อักษรศิริ
นราสิกขาลัย
เกาะแตวพิทยาสรรค
ควนเนียงวิทยา
รัตภูมิพิทยา
ปอเนาะ
สิริวัณวลี
-

จํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาตอจากโรงเรียนเทศบาล
ท. ๒ ท. ๓ ท. ๔ ท. ๕
ท.6
รวม
รอยละ
1
1
11
๑๖
๒.๖๖
1
3
17
๒๓
๔.๓๓
19 6
5
3
26
๖๗
๑๑.๑๗
23 1
2
12
5
๗๕
๑๒.๕0
1
3
๕
0.๘๓
0
0
1
1
1
๓
0.๕
52 53
22
20
14
๓๒๒
๕๓.๖๗
0
0
15
-

3
1
30
2
-

8
3
4
1
10
-

5
1
15
-

6
3
-

๒๒
๑๑
๔๔
0
0
0
๑
๓
0
๕๓
0
0
0
0
0
0
0
0
0

๓.๖๗
๑.๘๓
๗.๓๓
0
0
0
0.๑๖
0.๕
0
๘.๘๓
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ)
หาดใหญเจริญราษฎร
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
สะเดาขรรชัยกัมพลานนท
เทคโนโลยีหาดใหญ
ชุมชนบานน้ํานอย
สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
บวชสามเณร
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ
จ.สุราษฎรธานี
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จ.กระบี่
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย
โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา
โรงเรียนอื่นๆ (โรงเรียนสังกัดเอกชน
และโรงเรียนตางจังหวัด)
โรงเรียน อบจ.สงขลา
โรงเรียนทางธรรม(วัดคลองเปล)
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
โรงเรียนพังงา
โรงเรียนพนางตุง
โรงเรียนเกาะหมี
โรงเรียนบานหวยไร จ.เชียงราย
โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ จ.สงขลา
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต จ.พัทลุง
โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท
โรงเรียนประทีปศาสน
จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีวทิ ยา
โรงเรียนธรรมศึกษา

16
-

4
3
1

1
-

-

1
-

-

0
๔
0
0
0
0
๑๖
๑
๔
๑

0
0.๖๖
0
0
0
0
๒.๖๗
0.๓๓
0.๖๗
0.๑๖

-

1
1

-

-

-

-

๑
๑

0.๑๖
0.๑๖

-

1
53

-

-

-

-

๑
๕๓

0.๑๖
๘.๘๓

1
-

-

1
1
17
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

4
-

๑
๑
๒๓
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

0.๑๖
0.๑๖
๓.๘๓
0.๑๖
0.๑๖
0.๓๓
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖

-

-

-

-

1
9

-

๑
๙

0.๑๖
๑.๕

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
72
73
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฏรพิทยา
โรงเรียนหนอกจอกพิทยานุสรณ
โรงเรียนรุงโรจนวิทยา
โรงเรียนดารุลอูรุม (สตูล)
โรงเรียนปาเรียนวิทยา
โรงเรียนธีรศรมวิทยา
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนปามวิทยาพัฒนา
โรงเรียนเทศบาล 1
(คลองแหอัจฉริยะ)
โรงเรียนบอเนาะฮาฟซ
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณวิทยาทาน
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
(หนองคาย)
โรงเรียนดารุลมาอาริบ (สตูล)
โรงเรียนกัลปยาณชนรังสรรคมลู นิธิ
โรงเรียนศาสนูปถัมสมูลนิธิ
โรงเรียนวิทยาสรรศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
(วัดพระงาม) นครปฐม
โรงเรียนสงเสริมวิทยาบานควน
โรงเรียนประทีปศาสน
โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
โรงเรียนจริยธรรม จะนะ
โรงเรียนยะลา
โรงเรียนอุดร
โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพฯ
โรงเรียนตรังวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 57
เพชรบูรณ
โรงเรียน Home School
วิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

1
1
3
1
1
1
8

-

-

-

1
1
-

-

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๘

0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
0.๕
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
๑.๓๓

2
4
1
1

-

-

-

-

5
-

๒
๙
1

0.๓๓
1.5
0.๑๖
0.๑๖

3
3
1
5
1

-

-

-

-

-

3
3
1
5
1

0.5
0.5
0.๑๖
0.83
0.๑๖

5
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

-

1
-

5
2
1
1
-

0.83
0.33
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖
0.๑๖

-

-

-

-

-

1
1

1
1

0.๑๖
0.๑๖

85 โรงเรียนมุสลิมวิทยา สตูล
รวมนักเรียนที่ทราบที่เรียน
นักเรียนที่ไมจบการศึกษา
นักเรียนที่ไมศึกษาตอ
นักเรียนที่ไมสามารถติดตอได
ไมทราบที่เรียน
รวมทั้งสิ้น

270

177

124

3
86

69

1
79

1
0
0
0
3
0
828

0.๑๖
0
0
0
0.5
0
140.00

การเขาศึกษาตอนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ ปการศึกษา 2560 – 2561

ตารางที่ 1 การเขาศึกษาตอสายสามัญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โรงเรียนที่นักเรียนเขาศึกษาตอสายสามัญ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนหาดใหญรฐั ประชาสรรค
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนคณะราษฏรบํารุง จังหวัดยะลา
วิทยาลัยพณิชยการหาดใหญ (จิตจัณ)
โรงเรียนหนองบัวพิยาคาร
โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฏ
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร (วิชูทิศ)
รวม
รวมนักเรียนทั้งหมด
คิดเปนรอยละ

จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ (คน)
ท.1
58
6
4
4
2
1
1
1
1
1
1
80
209

ท.3
4
1
2
1
3
11

ท.4.
6
3
1
1
11

รวม
68
10
7
5
5
1
1
1
1
1
1
1
102

รอยละ
66.67
9.80
6.68
4.90
4.90
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
99.81

ตารางที่ 2 การเขาศึกษาตอสายอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โรงเรียนที่นักเรียนเขาศึกษาตอสายวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนมอสโก
กีฬานครนนทวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ไมศึกษาตอ
โรงเรียนชางกลหาดใหญ
รวม

ท.1
66
24
2
6
15
6
2
2
2
2
1
1
1
130

จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ (คน)
ท.3
ท.4.
รวม
รอยละ
23
5
94
41.40
6
3
33
14.53
7
17
26
11.45
12
4
22
9.69
5
2
22
9.69
4
3
13
5.73
2
4
1.76
1
3
1.32
2
0.88
2
0.88
1
0.44
1
1
0.44
1
1
0.44
1
1
0.44
1
0.44
1
0.44
59
38
227
99.97

ตารางที่ 3 การเขาศึกษาตอสายสามัญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17

โรงเรียนที่นักเรียนเขาศึกษาตอสายสามัญ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนหาดใหญรฐั ประชาสรรค
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
โรงเรียนกีฬา
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรียนพะตงประธานคีรวี ัฒน
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต
ไมจบการศึกษา
รวม

ท.1
101
10
10
8
5
3
3
2
142

จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ (คน)
ท.3
ท.4. รวม
รอยละ
9
7
117
66.86
4
6
20
11.42
1
11
6.29
8
4.57
5
2.86
1
4
2.28
3
1.71
2
1.14
2
2
1.14
1
1
2
1.14
1
1
0.57
17
16
175
99.98

ตารางที่ 4 การเขาศึกษาตอสายอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โรงเรียนที่นักเรียนเขาศึกษาตอสายอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
รวม

ท.1
91
33
13
21
16
10
10
2
4
200

จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ (คน)
ท.3
ท.4. รวม
รอยละ
35
14
140
43.48
6
9
48
14.91
14
17
44
13.66
6
2
29
9.00
11
1
28
8.70
2
12
3.73
1
11
3.42
1
1
4
1.24
4
1.24
1
1
0.31
1
1
0.31
77
45
322
100

ผลการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
ปการศึกษา 2560 - 2561
ตารางที่ 1 รายงานการเขาศึกษาตอนักเรียนที่จบ เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
โรงเรียนนายสิบทหารบก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
รวมนักเรียนทั้งหมด

จํานวน
21 คน
8 คน
6 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
43 คน

ตารางที่ 2 รายงานการเขาศึกษาตอนักเรียนที่จบ เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สถาบัน
มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนจาอากาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ
รอผลสอบสัมภาษณ รอบ 3
รอสมัครสอบรอบที่ 4
รวมนักเรียนทั้งหมด

จํานวน
9 คน
3 คน
7 คน
2 คน
1 คน
1 คน
6 คน
1 คน
3 คน
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
3 คน
17 คน
63 คน

การเขาศึกษาตอของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ ปการศึกษา 2559-2561
ตารางที่ 1 การเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2560 - 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

มหาวิทยาลัย

ม.สงขลานครินทรวิทยาเขตตางๆ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ม.ทักษิณ
ม.ราชภัฎสงขลา
ม.วลัยลักษณ
ม.แมโจ
ว.พาณิชการหาดใหญ
ศ.ปญญาภิวัฒน
ม.เทคโนโลยีฯพระนครเหนือ
ม.ศิลปกร
ม.หัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนจาอากาศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
18 ราชภัฏภูเก็ต
19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
20 เทคนิคหาดใหญ
รวม

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
ปการศึกษา
ปการศึกษา
รอยละ
รอยละ รวม
2560
2561
21
48.83
11
25.58 63
1
2.32
7
16.66 28
8
18.60
12
28.57 25
6
13.95
1
2.38
10
1
2.32
3
1
1
1
2.38
2
1
2.32
1
1
2.32
1
2.38
2
1
2.32
1
1
2.32
1
2.38
2
2
4.65
3
7.14
5
1
2.38
1
1
2.38
1
43

99.95

1
1
1
42

2.38
2.38
2.38
99.37

1
1
1
148

รอยละ
42.56
13.51
16.89
6.75
2.02
0.67
0.67
1.35
0.67
1.35
0.67
1.35
3.37
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
95.18

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจําปการศึกษา 2560 - 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ
ที่

โรงเรียน

ภาษาไทย

อังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

44.71

53.53

30.16

34.22

34.37

29.24

39.71

38.21

2 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ)

44.80

56.85

36.05

37.39

34.97

38.59

41.84

41.05

3 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ)

49.71

59.22

33.09

36.23

38.16

36.48

43.74

42.25

4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

42.83

55.69

32.80

39.11

35.18

31.55

37.10

40.39

5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ)

45.53

57.69

31.77

38.97

34.02

35.15

39.09

43.46

6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน)

58.20

68.03

57.58

57.12

47.92

51.08

45.75

46.84

46.58

55.90

36.34

39.24

37.12

37.50

39.12

39.93

คาเฉลี่ยระดับประเทศ

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจําปการศึกษา 2560 - 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ

ที่

โรงเรียน

ภาษาไทย

อังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

1

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

49.59

57.34

28.81

28.16

22.70

29.51

32.12 38.28

2

โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ)

49.69

58.71

28.53

27.47

24.00

26.94

32.69 36.89

3

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

47.28

53.97

29.36

27.59

26.40

25.59

48.29

54.42

30.45

29.45

26.30

30.04

30.56 33.71
36.1
32.28
0

คาเฉลี่ยระดับประเทศ

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ปการศึกษา 2560 - 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

ที่
1

โรงเรียน

ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ

อังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 56.92

54.98

41.05

37.63

33.05

30.23

30.23

37.03

36.64

30.45

47.31

34.70

35.16

28.31

31.41

24.53

30.72

29.37

30.51

คาเฉลี่ยระดับประเทศ

49.25

จัดทําโดย
ฝายแผนงานและโครงการ สํานักการศึกษา

